


  تسین دیلقتلیاقتلاصا



 هکیتدومذد ههدیمنانا زی اترح
 یاسر لباقرضو یک

 زوط» یمیشهرتپ
 دان وه ادیبسدويلم تصور هلک
 یلدا اهل ام همدم

 اد ییجغ یبدنوالاب رس

 اهدا هشت" یاهامید عآ
 ناریاهفاملیم ه هتکتنیارب میخ
 ناب دون هک یهپیحسما
 لباق»و ۲ دت ناععماشیزا» حالطصاب
 رمقتنیرتکچوک _ندنباذ «ناتیشا
 کیم لاثد نانچیم لوح

 .وضخیراجتو یاد دهسک دد . راکفاو تادوص ذا یرادوننزج, تم

 لوس
 زا تنننوچ

 لاسنا
 اراک دنا تمد بلقا
 دومسبدراومیضب ددیتحو مياهدیدرشچ ادچمه» هب ناریا

 ددوخ .تخید نجارب۳۰ زیگناب
 هیمتیم تنم »هی الا ريادوش

 لامدزاد»بد نیهتیمرد ۱دهناریا مت
 باخت هب-یتسنسیاهدخ اپ رکتچو اب.

 1 دیک هسیاقاتدر
 دوس يقدرپرتگد وب تین ماترد

 دحد» ایی ا شدرفربد فوریت
 دج تموم اتسا نولمکی تم

 الف نیا شورف هتل هددونامون نم
 دد من هتخابمایاتسییف لقاحیدد مک

 و جات شف اب انارکا
 قوخم ربود یداجت تسکف ارت
 وه ,لاسمهنیاتممدودیآینیاسب
 بلجانجادیلغاذدذار تساوی
 اساهراذاپ یبمهلتم - هک بلج»

 هعیگمنجلوساناهگ ات اندردیلعا
 الطساب ۶ تک دنیا شورفییم

 داذکب یاب یاهحال

 یابشیهذ ادای 6 ردهک یلوگنانآ
 هاب کا اب و هدریل ياارفووخ
 یامنیم» ان یاهتیدبو انس اجنپا
 نیا یط بلا نیداس باق یذ د«یلم
 م «دیسلوش > داب ادب

 دم دوخهدف زا
 ددومددهج ون لیاقوشوم

 یا کن یهلفسم نازل زا
 تخم یاهیمژد» تسفنآ يسومب
 ایدز یکی» کنیم
 ایالت ندزاجزد»

 نا یر اخد ابا
 زا یبدودجمردآدایجا لیلی را
 تولز فن این . یلغاد تک
 اب تشاددوس ها
 فردا یمنی یپ تیمضدن هی
 تیز سلبنوداگ دهی . تانک
 او ها نماد
 هک راک فایمد اسنپ

 5 تب رای ةیرد 3 مات تماپ
 ناذاسلف ذا یدایس داعتا
 نیتچنا قودنسرد ذوب
 کم فن نیت بیوه
 هب هاجنپ نکرده تالسابدرهب بس "سنج یکم سپ ناذاسلف نیا بظامک
 هاب هافا ودامآهکفادچ , تساتپ . دگفنطنیادوح یزودت بند تلاف
 یاهتیلامسک عاهدادوم . هلجمیمجرد ...تماهتد تنرجذونه دنکیم نا
 دو یدهنکسب و هداد تان ادم دندان دات شیپ دقت

 دد ملیف ناکدینک هیهت د ناداکرمناتسد - اسمی ه7 درک لوبق ناوتیمایآ
 تکشرویهاکهدمآددیکیاستیسناربا . تاعخ د راتیایلزا رپ .یناربا
 ناجی نوک .دجیقوم کاج سالم ترا .نیراعدانک هنادیووح یابیل

 دیار تسدیمآ نیمه یلخاد " ارووخ یبریتحرخ کددوبنیا, نداد. تنناوتيم هک تمومهوتسدا هوختسنب
 دوگتعاق دییتووونب»- یک اددعدوآ تسدب نارمت اهن ارد اب داژب یا یافکهار

 ب یضامج داژابپ طوبرم شا تب اهن تربت ناو کا هکینامد ملت نیا هری

 3 تا وا یر اداتد .یاسیبهادزب.یاهلی

 تاب دددهدم ناعت ناریادد - نامه

 یا اه

 نم
 تفر هانی نشون زاد ج

 نیرتهب رضاحنامز
 هفتم یه یا از

 دد و نارگیدیاهملمزا طاق ت
 نگداچی یننامذو

 یاهواتاب هب رم

 ۴ ءهجتسرد هخ اد م ریخآ کد

 ریغا  یاههنه رم جت
 1 هیابتسا هدیشوک «امنیراتس
 7 و ثواوح و تاقایرج " یاپ
 1 یرته و یلامنیس یاهدادخر
 هب تسرفره دو اعشادرب ما
 بید یبرگشرازکایتیساتم ره
 :دشبیرنهیاهدادبوردلناس

 ۱ و درماخ دید
 فا نیدزمیج ا ام شیپ هبقح
 درگ تمام اکیرما یامنیس
 ۱ هچوت ددوب هزادنایب وا تافو
 ۱ | تفرع رارق اعدلاوخ دنپو
 ۱ هک یلصفم عماجبلطع نینچمه
 | تتیق ضوصخردشپ هتنع
 هدش میت همجرل هریعیج+
 هراس نارادتسودلابقاب هوب
 طفل . دیورگ وربور امنیس
 رام كرزبو كچوک تامادقازا
 یاههادیور شرازع و لیلحت
 ال تسا ههیدرخ كقاب یلمنین

 -داهشرارگواهو۴ هثنک  رابخا نره هتلهره هک میشوعب
 رد یرنه فلتخم یاههنیمزرد
 .میابهشادامنیمداتس

 ۱ +یلاتشآ «پع»تاحفص [

 ۱ هداتسرد شیپ هتنهوزاهع
 نیموساتنه نیرو هدش حنا
 «تسا هدف پاچ نآ هدامه

 مدرکیم  ینبشیپ هکنانچیه
 ارچهدشعادنیپ ددوم ادیدع
 .قنپدلفش ره هحفص ودنیا ریهک
 زا كرزب و كچوک بلطم شخای
 ووشپهناچ دنمرنه داد نیبه
 ره یه یار دیناديم دال هک
 کیلهبرتفرعاب - اهنآ را كب
 هدمبودن راد فتخم۵ادنمرنع
 ینمحزاچ تاحنصنیا صوصخم
 یلد .دزاسیم.داربه هرخبار
 ار طاخ تباضرلب قد همه
 رایبرپرع ناعدنناوخامهدتسپ
 ؛تاحص کمین لاض اجنیمهرداک ميل اهشوخ .تسایعفردای زا هداچوع
 اهتدم زا زیث «رنهرهش جد
 دون وت رابخا هب صاصتخا لبق
 ریسه 3 فلتخم یاهدونش هتفک
 (یعونابد هتشاد زور یاهربخ
 9.1 تسام روفک یرتههنیلآ
 اهم تفایردابریخایاههمقح
 قادر ناطدناوخ زیمآقیوش
 تساهدیورگعاب یاب یرتفی
 . ورته هرانهرخ هک میشوگیات
 .دوشبلبقدرامشزا رتعماج

 تبماب هه نیادد ۲
 .کوروشیامنیس ته یرارخرب
  بلاج یوتوتفع نارهت رج
 اب 1 امتیس هزاتسب یصاصتخ(
 نادر رک,یکست واز والت تسا»

 دی (وتیم یوروش یانیماروپ
 هدیتشان تاکت یرایب یواحهک
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 ( هبت رم نیلوا یارب سکع) «تشهبذا دا رفدذا یئامن رد تدحو 8

 دشمامن قشع نازخ

 ددلوصحم یرادربملیف لحارم 6
 نازخ» هب موسوم ملیفیکدود هبهت تسد

 ینف لجارم كنيا و دیسد نایاپب «قشع

 - داکیهک ملیفنیادد :دوشیم ماجنا نآ

 نامن رتکد طسوت ,نابرهم لالجینادرگ

 رهچ ونم هدشیدادربملیف نآ رهت هلامشدد

 یلیقع یضترسم و .غاس ؛ هدیپس , قوثو

 : دن را دتکار شا

 زاریشدد یشحو

 لوصحمنیا دا زایدادربملیف راک 89

 ربهد .نباص و. یزاجح زیدرپ: یداکمه

 كمايس ینادرگ داکب :«یشحو» هب موسوم

 هدشزاغآ زا یشرد :ینانحا طسوت یمدای

 ؛. یدرون امیاكيب ملیف نیا رد . تبا

 اد یلصا یاهدقن راتخم یقت و هلییج

 ی افدل امجداب نیتسحن یا رب و دن زا دهدهعب

 اناریا یلم نویزیولت ویداد هددناوخ

 .تساهدش نآ رد یفقن رگ افیا

 دش مامق اهنیشن نامن داب ۲
 لوصحم یدادربملیف هتفه نیا 9

 روشک ی گ امنیسدوما لک هدادا هیهن تنیدرد
 نایاپب « اهنیشن نامتداپآ » هب موسوم

 دوادین ادرگد اکب هک مایفنیاردآ :.دیسد
 یدادربملیف هدازیضانق طسوت یئاتسور

 ؛شودوخ یرحف" ؛یماظتنا هلاتزع هدش

 امنیس :هداتس - ۶۳ هدامش - ۴ هحفص 3

 ؛قاتلاق» زا هنحص كيرد نیرفآ شونو یدرون امیا كيب ۲1

 یاهدعو یدات یفطصم , رفدواد , مادآ

 ملیف,نیا یویدانس .دنداد تکرش رکید

 . تساهتشونیداختفا رهچونم اد

 ناب رقدبعدد تشهب زا دارف
 تدحوللا ترصننایمیداددا رت

 ؛ ادا رف» ملیف هدننک هیهت

 نیابجومب اتدشدقمنم لاسدویندا هورک
 نا ییدمو«ت

 ؛وسومناهج شقن ویدوتسادیدج لوصحم
 هدرگ نیاددناب یقدیع«تشهب زا دا رف» هب

 هک یگاتسدد ملیف نیادد .دوشهداد شیامن

 ینادرگ داکبتساتعاسکی دودجنونک ات

 یدادربملیف یمیفد نیزع طسوت تدحو

 «رفین اضمدهلا تزعءیمی رک هل ژ,تدحو,هدش

 ,یتشهبگنشوه, دوپضخا « داذآ یلعو

 رهچوعمویدها زیلع آویشن یمضنشود,هددان
 دن دادتک شردمحا دوپ

 دش وغل داد داددا رق
 لوصحمدد داد دیس یزابداک 8

 هک «هتسپنامشچ» هبموسوم ملیفاتیت دیدج
 یذاب اد یلصا شقننآ دد یو دوبدارق

 اب .هتشذگ هتفهو دشن رسیم یللعب دیامن

 هدننک هیهت »ین ابیش اضدوداد دیعس قفاوت

 یارب «دار» تکرش داددارق « ملیف نیا
 .دشوغل نآ ددیزاب

 رگید هتفهود یکی ات هتسب نامشچ

 قدادنبملیفنیب دود یولجدن ویمساقطسوت

 اونآ هدمع یاهشقند تفد دیهاوخ

 یئابطابط زیگنادوش د یددون امیاكيب
 . درگ دهاوخ یزاب

 مامت اهب و دیط وط

 یدادزیملیف لحارم نیرخآ 8
 نلهیئامنیس تامثاس هیهت تسدرهلوصحم

 ملیفنیادد .دوشیمیغ «یطوط» هبموسوم
 یمشاهایارک ةنآ ناد رک داک و تسی ژاتنیهک

 نمهبتسا یدنولا دیشمج شناذزیملیقد
 نییدرپ «یبانجهشرف.یمشاهایرکذ « دیفم
 تک شن گیهیاهبعذ یدرمتسد«یت امیلس

 .دیاامنیمهیهت :شیوردیلغا دیطوط :دت داد"
 هایخرهم

 ذا تعاتکی دودنح نوسکات ۲7

 هموسومملیفسداپ ویدوتسا دیدج لوصحم
 هلگ نودیرف ینادرگ داکب

 هدش یرادرب
 ما

 ملیف دوپید :نودی رف طسوت
 شوپداد نآ, هدننک هیهت هک ملیفنیا رد

 یئانب یدوپ و نایریصنیلع تسا ناشوک

 . دینکیم یزاب اد هدمع یاهشقت

 یدادربادص

 لیف یدادربادص هدنیآ هتنه 8

 عربازظن نیذملیفیبدآ لوصحم «هچلسا»

 دددشدها وخماجن |ملیف تلماهرد نایرظان
 یددون امیا كيب اضدنآ هدننک هیهت هک ملیفا

 طسوست یدمحم رضان ینادرگ داکبد تسا

 هدش یدادنبملیف نقسدد یدهتجمدیمح

 سفین اضمد ؛هداهب هشفن ؛یددون امیاكايب

 ی

 . دن دادتک یشلالجو یت اهفصا

 نیم
 نیاذامان راهچ یئامتیس نامناس 8

 تسا .هدرک ذاغآ | دیاهزات لیفهیهت هتفه

 ثادررگ داک هتسیدانسهک «یکشم» هبموسوم

 بار هس لئاهدننک هیهتو یدمحمرصاننآ

 یلضطسوت هک ملیفنیادد .تسانوگب7

 دوشیم یدادربملیف لامش رد یقداص

 «یئومدهک« ذدریف : مادآ , دیفمنمهب

 یاهدعد یدیمحداهرف , یذاریش یتنج

 . دن دادتک شرگید

 ینفلحا رمددناداب دکل رم

 هذاتداک یدادربملیف ءامتااب

 «ناداب دل م»هب موسومنایکیچاخلئ وماس

 یطملیف باتهمدد نآ یبفلحارم كنيا
 نایکیچاخلث وماسهک ملیفنیادد دوشیم

 یلانجیکیسب شا هتشذگ یاهراکلغما رنآ

 ؛مادآ « یدداق جریا تساهتخاس یسلپید

 شخاب نا رماک ,سدداط ,شعبن اوجدا زهب

 نامزاسهدهمب ملیفنیاشخپ هنداد تکرش

 ..تسا مان داهچیم امنیس

  شرامآهدامآ قاتلاق

 ژا یکی یبک نیلدا هتنه نیا 8
 لب غوسوه ملیف داکسا دیدج تالوصحم



 نیادد دش شیامنهدامآ و پاچ «قاعل اق»

 «یئایلاتیااضد» هب نآ ماندوب دارقهک ملیف

 رهچونم, یددون امیاكيب اضد دیامن یهینت
 هذانهش ۰ دوپرضخا « نیرفآ شون« قوث و

 قاتل اقدن دادتک شیجرگ و یدیمحداهرف

 بیجن نا يئوپداتن ساسارب دیسوپاد
 يزادربملیفیریلددینشوین اد رگ اک مداز
 تسا هدررک

 شی امن هدامآ تاذاجم

 ملیفینف لحارم نیرخآ ءاجنااب 9
 ات ملیف نیا ملیفاسداپلوصحم «تاذاجم»
 .دش دهاوخ شیامن هدامآ رکید زوردیچ

 نآ نادرگ داکو تسیدانس هک لیف ٌنیادد

 جریا شدادربملیفد هدازمیعف یدهم

 نیسح ,هلاه ,دیفمنمهب تسا دوپقداص

 هدازمیخف یدهم...دیده«ینیعمدمحا ,لیکا

 عریادرهچوتما دتاذاجم .دنداد تک رش

 .دن |هدرک هیهت دوپقداص

 یطمف رهوش
 مامتا ذادسب تدحد هلاترسن 8

 ینادرگ داک وهیهت «تشهب ادا یفدیدادربءلیف
 ناهجشقن ویدوتسا ذا یرگید لوصحم

 رهوش»نآ تقومان هک درک دهاوخ زاغآ ار

 هک ادملیفنیا نا رکیذاب مان تسا «یطسق
 دد ددادهدهمب |سن آی لصاشقن تدحو

 .دن اسدمیها وخ عالطا هب دیب یاههدامش

 دش مامن صاقنآ

 ژا یکییدادربملیف هتفهنیا 8

 رت اگت امنیسیماهستک ش دیدج تالوصحم

 نیا دددیسدنایاپب «صاقت»هبءوسوم سکد
 و هتشون نادایزاب |رنآیویرانس هک ملیف

 یدابعبجدطسوت ی اسکسابعین ادرگ راکب
 زانهش؛دیفمنمهب تسا هدش یدادربملیف

 یتنج «داذآ ی لع,لیگنیسح ,یسنارهت
 رکید یاهدع د یدیمح داهرف :یذاریش

 .دن داد تک رش

 ملعمماخد هزوریف یجاح
 دزد» ملیفكنیا هک زیدابش سابع#)

 هتفهدنچات تسا شیامن هدامآ واژا «موس

 یداکمه اب اد هژاتملیف دد هیهت یکید

 «هحلسا» زا امن كيرد یدرون امیا كيب ۲7

 یئایمیکد وعسم یهزات ملیف « لزغ»

 هک یناریا قالخ و دنمشیدنا رگامنیس « یئایمیک دوعسم 7

 هامن ابآطسادازا تسا شیامن هدامآ یو زا «اهنزو» ملیف نونکامه

 «لزغ» مانب شدوخ یهتشون یئویرانس یورزا , اردوخ یهزات ملیف

 . درک دهاوخ زاغآ

 دهاوخهتخاس « ورشیپ نارگامنیس نوناک » یهیامرسب ملیف نیا

 نیمدد « ثلا دیهش بارهس هتخاس « ناجیب تعیبط د زا سپ و دش

 ملیف نا رگیزاب زا مادکچیه نونکات . دمآ دهاوخ نوناکنیا لوصحم

 باختنا -.دیآیم باسحب یئایمیک یگند ملیف نیلوا ًانمض هک - «لزغ»
 . دناهدشن صخشمو

 دها وخزاغآ سک درت اگت امنیسیم اهستک شا
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 «هذوریفیجاح» اهملیفنیا زا یکی

 رهچوسنم تسا دارق نآ درد هکدرادمان

 ودنیامن تک رش نامدآ ...د هدیپس ,قوئو

 یاهشقنهکتسا «ملعمناخ» یکید یکی
 ذورسهبو یدیئأت هنازرف هدهمب نآ هدمع

 .دوبدهاوخ داهب

 رطفدیعزادعب یاهملیف
 هتفه نسیاذا هک اداکاين درک

 دهدیم شیامن اد«ریذپانتسکش» ملیف
 صان تک اب دهربا»نآ زادمب همانرب
 :یفامتیس نامتالوفتند یک
 مرحمهامزالبق ات هدرگن يا تسا ریواصت
 .داددهاوخشی امن زیناد اهملیف نیا

 تالوضحمموسدزدو رتنمورتنع,قیفر

 لوضعتاهنژوک:سکدرتافت امنیستک رغ
 ةگنا پونوه :رق هتیقاتم و دوتا
 هورگ ریواصت یئامنیس نامزاس تالوصحم

 «اهزوجان» ملیف رطفدیع هک لاسروین وا

 غرم»لیفنآن ادعب همان ربدهدیمشی امن اد

 :تسا ملیفسداپ ویدوتسا لوصحم «هیاسه
 اهملیف نیا مرحم هامذا لبقات هوزگنیا
 ریداپرداسنلک .داددهاوخ شیامنزین اد

 تشدنیا نی واضت" یئادتیسنامزام لوصحم
 ولوچوک وکغورد ملیف انیت لوصحم هجک

 | تست

 یبدآلوصحم هحلسا .«ملیف سداپلوصحم

 ی امنیسنامزاسلوصحهد یمكي شاد اپ .ملیف

 دارف دملیفسداپ لوصحمغولب غاب ,هاگن
 .ناهجشقن ویدوتسا لوصحمتشهب زا

 ابسورع» ملیف رطفدیع هک ایسآ ورک
 نآزادعبهمانرب دهديمشیامث اد «هنهیب

  یشامنیس نامزاس لوصحم «سومان»ملیف

 هامژالبق ات هدرک نیا :دوبدهاوخ ری داصت
 دهاوخشیامن زین اد اهملیف نیا مرحم
 تمهت ,نملیف وکملیف لوصحمقشع رب مالس داد
 مهوهبوتبآ لیفداکسا تالوصحم قاعلاقو

 و نتلهیل امنیم نامزاش تالوصم نوخ
 .یگید ملیف دنچ

 قداس

 زاعبدو تعاسکی دودحنونک ات 8

 مان «اشگلکشم» البق هک «قداس» ملیف

 یلع طسوت ینکد ینادرگ داکب تشاد

 ملیفنیادد ۰ تساهدش یدادریملیفیقداص

 ریواصت یث امنیسنامذاسزا تسا یلوصحمهک
 یعنج « داذآیلع , هلاه , قوث ورهچونُم
 تک یرب»...۵ ینایهتدومحم ۰ یزاریش

 . دنداد

 لی دیناج
 جنیدلهچ نونک اتیلیسسادداد

 «لبتو یناجدمانباد شاهزاتملیف زاهقیقد

 ] ۸5 ملیفنیادد . تساهدنکینادرگداک
 سک درت اكت یماهس تک یشذا تسایلوصحم

 دوذیم یدادربملیفدوپقدباص جریا طسوت و

 یتنجسیسرن- نایچک دق - هل اه_نویامه

 ,دن دادتک رش تسرپنطد مارهب و یزاربش

 دادی ارس
 دوبدارق هک رهمیئامنیسنامذاس 9

 ات هیامن ذاغآ اد «دادیاس» ملیفهیهت

 نیا تخادنا ریخاتهبارنآ هیهتهامدذآ

 هشیپ نه ناب ريصن یلع یداتفیک سطاخب
 | دهم د ملیفدد یذاب تهجلیف نیاتسن
 دادیاس.دشابیم ملیفسذاپلوصحم «هایگ

 تسا یفیرش یلعنسحنآ هدننک هیهت هکار

 تسدنیدذ اضریلعوین ادرگ داک شاتی رهدرسخ

 . درک د ها وخ یدادربملیف

 لاقتفا
 یاعهملیف تسیدانس داژندداد

 یئویدانس ... وسوه,سفق ؛هخرسوم,قیفد
 یسناریا یاهملیف هشيپ رتهنویامهیا رب
 اسب تسادا رقهک «لاقتنا» مانب تساهتشون

 تسرسپنطد ما رهب هنویامح دوختک رش
 ذایملیف امادون اپ یئامنیس نامزاسطسوت
 » نادرگ داک مان . دوش هیهت نآ یور

 ددا رملیف نی اناگشیپشه نیاسودادربملیف

 . دن اسدمیهاوخ عالطا هبهدنیآ یاههدامش

 مستمه

 زود دنچ ات ذورف سیئدیدهم

 مانب اد شاهزات ملیف ینادرگ راک رکید
 .یماهستک شزاتسا یلوصحمهک «مسقمه»
 نیا دد.درک دهاوخذاغآ سک درت افت امنیس
 دها وخیرادیبملیفدن دیمساق طسوت هک ملیف
 هلاتزع و دیفم نمهب- قوئورهچونمدش
 . دن دادهدهمبا رد هدمع یاهشقن فین اضعر

 تسا هتشون نادایذاب ادمسقمه یوی دانش

 ینادرگ داک مرگ نسنونک |مه ذدریفسیئد
 نایوجارجام » ملیف یاههنحضنیررخآ

 تک ش دیادجتالوصحمزا مهنآ هک «ندخ
 یایتساس درب اق امنیسیماهس

 امنیس هداتس - ۶۳ هدامش - ۵ هحفص ۲



 نارهت رد «نازابدنب» لابرسهراتس اب یهات وک رادپا

 نارسا یامنیس : رگ ورادیتیک
 دشاب یمدرم و فراعتم ریغدماب

 تهج نیمهب دوبفلاخم نم یرنه تیلاعفاب مرد

 «نازابكریس» ینویزیولت لایرس "

 مامت هب اد لصالایناریا هشيپ رنه كي
 ۰ درک یفرعمناین اهج
 نگدرادییکد ای

 ییگ».ماناتب لایرس نیادد هک ناب
 :ددرکیم یفرعم «لامج

 سپ , هتشذگ هتفه . رگدداد یتیگ

 تشگ ذ ابناریاب اپودادد تماقا اهلاس زا

 شیوخ ماوقاو ناتسود نایمدد نونکا و
 ,تسا

 یهاتوک یوگتفک دد رک ودادیتیکآ

 دد یاهزات لئاسم هدمآلمعب یداب هک

 : تسا هدررک ناودع نتات و امنیس هنیمز

 هنوکچ هک لاوس نیا لا
 .تساهدرک عورشا ددوخ یرنه یاهتیلاعف

 , دیوگییم
 ابددادد اهلاس هکنآابمددپ -

 درد نم ندرک داک اب اما درکنیم یگدنز
 وا: رتخالاتب .دونقناوم انیمف ات
 ازووخ یرتهتیلامف یطرعب درک تقفاوم
 . کت هدافتسا دا مانزا هک منکعورش
 وّوخقآ باد لامجیتیکد مات لیلدنیمهب

 . مدرک باختنا "

 « كيودولزيدام » رتأترد نم ملعم
 گرد زب نانادرگ داکهب یو طسوت هکدوب
 .مدش یفیمرت ات

 : دیوکیمزگ داد یتیگ
 شقنیافیا اباددوخیرت اتتیل اعف -

 «یاهشیش شحد غای» هخانشی امن زا«ولال»

 نیاذاسپ ۰ مدرک عورشیفمایلیویسنت رفآ
 نمبنامل آیاههمانذود هک دوب همانشیامن
 .دنداد«ناریا دوت اینیم» بقل

 شیپ لاس دنچات نسگ و زاد یعیک

 .تسین هشيب نهدایتخاددیزاستیسحنشتصرف" فک زب نتات نارکیذاب نیرتهبذا یکی

 «تشه یاهملیف

 ناهفصا یامنیس

 ناهفصادا ذآ یامنیس

 یرتمیلیمتشهملیف ثنچ اب
 یامنیس مشش هداونشج رد
 نیا .دنکيم تک رش داذآ
 سورغ ؛ذا دنت دابع اهملیف
 ,نایساک وقندا زهتخاس هنهک

 ,تقیقح زن یگنچهتخاس قانخ

 نیسخاتخاس:امكچوک هناخ

 «نایدن ز .دوادهخام مخّر-
 را
 :ددتکدت چرخ ؛یخوتف

 :یدونسم دیمس هتخاس

 ناهفصا ,داذآ یامنیب
 و هبخاسلیف ,۵٩ نونک اب
 نیتضن رد ملیف ۳۷ اب
 هک ناوج یامبیس هداونعج
 وتگتخرف تّاذو فرطزا

 زاکر بسه
 .تسا هتسج

 اب

 یارب جاودزاذزا سپ یو . دوب خینوم
 و ینویزیولت یاهتیلاعف هب ٍیهاتوک تدم
 دوخ هقالع مهذونه اما .ددوآ وریئامنیس

 .درادیمن ناهنپرتاتزا اد
 یاهتیلاعف ددومرد رگدراد یتیگ

 :تسا هقتعم دوخ یگامدیس
 :تسارت ات زا نت لگشهامدیسدد داک -

 یاههبرجتو نیرمتاب رتاتدد اریذ
 همانشیامن كيرد دونخزا ناوتیم یپایپ
 اسنیس دد اما .تخاس یاهذات تیصخش

 رظنب . دی ایم تسدب رتمک یتصرف نینچ
 یکدوسک لثم شقنره داجیا و قلخ نم
 .درورپیمدوخنورد رد رد ام هک تسا

 باتک نوردزاادیشقن رتات هشیپرته

 تایصودخ به اب هدنذناسناكی تروصب
 امنیسدد اما .دژاسیه ذاب شت ایقالخاو

 جا ودزا یسیئوسد رم كياب هک یتیک زا
 «رادگسنفتهس» ملیف یدوزب «؛تسا هدرک
 شیامنب نانسهت دد امودردن اسکلا رئا
 -نوتلداچ اب یو ملیفنیا رد .دی ًایمرد
 .دشابیم یزابمه نوتسه

 نا ریایامنیسددومددرگ وداد یتیک

 : دیوگیم
 یامنیسدد مدادعالطا هک اجن آ ات

 یربهیامنیسنیب یکتسدود یعوننآ ریا
 ندیسدیارب اما , هدمآدیدپ یتداجتو
 یامنیسكيهب دیابلآ هدیا یامنیس كيهب
 یمدرمد یداجت نمضدد هک فداعتم ریغ

 . دیشیدن| دشابمه
 وا درسبیمسب نآ رهن دد المفا یتیک

 یناریایاهلیفددایآ هکشیا درومرد المف
 وهدنن یفنح «اناپ تسج دهاوخ تک ش

 یا ایا توس

۱۹/۹/۹ ۱۱۱۱۱۱ 
 یئانب یروپ لاوما

 ؟ دوشیم فیقوت

 «اسوت [» زا

 وزعاش یثیما. دوعسم
 لبق یتده هتک |سنارت

 «اتوت [»ووا جا ودزا لاچنج

 لایرسو یتانیلبت ره

 هب لبقهتفه ,دوب, اهن ابزرس
 :تفد نا رهت ,) ۰ ,یرتنالک

 :هدیک تیاکش شرسمه هیلعو

 .دیا هظجل ,ناتخهذا

 ماهدوکیا ودزا اسوت آ اب هک
 زوره« ,هبک هظحلنیا ات
 ان. ,,عاهدجقن روا .دوشیم
 می قیقحت ینیم] دوعسم تیاکش

 : وا نژنیا .هدنگرپ هدایرد

 2. عورش رحوش

 ادا فرطا فوتکات ِ
 یوب تایل زیداد

 هتفه ی یاهبلیف هراتس یئاب یدوب

 یا راد ترازو یارجا هدادا ء دزادرسپت 1
 یقبام لداعم اد یو لاوما ات تفای دهاوخ تیدومأم

 .دیامن فیقوت تایل ام



 هزیاج ناگدنر

 لبوت
 « لیون ناتسگنهرف

 «ملهکتسارد هتشذگ هتفه
 لاسلب ون هزیاجناگ دز رب
 !دتایپداهتشررد ۴
 ۰ درک مالعا

 و نوسنیت رامیراه

 هدنسی ون ودنوسن اجدین ویا
 اد هزیاج نیا یدئوس
 . دندرک بحاصت اکرتشم

 ود نیا باختنا
 لفاحم داقتنااب هدنسی ون
 و دشدرب ور دئوس یبدا

 یت اهن یریگ یار هسلج رد
 رفن ۱۸ زا رفن هد طقف
 لبوت ناتمگنهرف وضع
 نیفلاخم ۰ دنتفاب روضح

 باختنا.هک دن راد هدیقع

 حطسرد هدنسیون دود نیا

 .دشابیم تسردان ین اهج
 هه هم ۹۱م 4,
 6 0م
 *۳ و

 هراب رد

 سیک ارودوئت
 دادودولت سیکیمد

 ینانوی نادیقیسوم «(سمک
 یماظنمیژد طوقسزاسپ هک
 تسا هتشگذ اب شطد هب
 تلودهک تفگ نانک ضا رتعا
 اد وا یرنه تیلاعف رضاح

 هدرک عونممنان وی سا سرد

 اهتل ایادد دهدیمنهزاجا و

 ترسنک نانوی یاهرهش د
 سیکادودومت ایوگ , دهدب "
 یاس تست همان ربكي
 یایبهمانیب تفهدتمب و اپ

 :يظمت دوشک و کیدآ طاقت
 . دوب هدرک

 دن ست 192 8
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 و شیوخ هیرگ اب»
 ملیفكي ناوتغ « ریغهدنخ
 دشابیم یاهقیقد۵ هدنتسم
 هقب رطب نآ زا ی اهتمسقهک
 تملیف یگیدو دیفسوهایزب

 ملیفنیا.تسا هدش یدادرب

 هحاو لوضحم هک دم

 دشابیمیلعنوب نی ولت شین
 وهتشون یتشهب میهآ یباطسون
 یگدن زو هدش ینادرگ داک
 نیوصتادینهوحودیاهمدآ
 همت ع لیف ناو. دنکیم
 هلاحیبف ب یرصم یدهم

 دنچ وداشرسنبک ا-یرهام

 تک شرگیدیمب دقهشیپ ره
 داود رک

 دهشمیرنه یاه رخ
 یرنهیاههمان رب زیئاپ لصف ندیسر ارف اب

 ینافکغورف مناخ تمه هب , مایخرمع تیاهلته
 : تسا بیئرت نیدب اهنآهمانرب و هدش عورش

 لته رد «دارطساب» یشاقن هاگشیامن ٩
 .تسا هدشحاتتفا رکذلاقوف

 دمیناتسبات لاویتسف یارجا امادا رد-۲
 یدنچ ات هراد رظن رد ییافک غورف مناخ «كنابلط

 رتخد تکرشاب کن ابلدم یزیئاپ لاویتسف «رگید
 .دوشاب رب ناریا ییالط

 فدرعمنادنمرنه طسوت همان رب یارجاس۴

 .دراد رارق لت یدعب ؟مانرب رد زک

: ۰ 6۰ 
 یلیم۸ هاتوکنازاسملیف زا هکناراب یدهم

 هیهتلوغشم نونکامه دشابیم دهشم دوتامآ یرتم

 هراونشج رد تکرش تهج هک دشابیم «بادرم» ملیف

 هدامآاد نآ رنهد گنهرف نشج و هاذآ یاهنیس

 رصان «رجاهم روپهاش یراکمه اب ملیفنیا .دنکیم
 .دوشیم هیهت یدمحا یدهم و مایپ

 هدرک كيیا رجام ملیفنیا
 سپ اههاسهک تساماظن داوس

 اب « سیسخ »

 لارن ذ تمداقم نیرخآ زا هزات یا رجا
 تسدب یژوریپ «رتساک» -د همانش امن

 خیداتیا رب نیاهک دن دوآیم نور رثا

 |تسایئازس تیمهایادادبرغ رولا رو هع گن

 !یندب ههفابق یددروی رهش جنپ وتسیب

 نیا دد تسا هنحص
 یلعدمحم هک همانشامن

 یمیدق رگیزاب یرنعج
 ینادرگ راکارنآ رتأت وامنیس

 «هدازینفزب و رپ تساهد رک

 ریخشتآ «یکزاب یرخف
 یاب: رگید یهورخ و
 ددوم هد یرفعج .دن راد

 :دیوگیمشیسخ همانشی امن
 همانشی امن نیا هکنیااب

 هدمآ هنحص یوراهراپ
 هاگچیه اذهعم ۰ تسا
 دشابیمیاهمانشیامن ناویع تسدژا ار دوخ یگ ز ات

 نویزیولتددشیپ یددچهک ًاصوصخ تسا"  هدادن

 . دیدرگ ارجا نادابآ کاهژاقیا رجا اب رابنیاهکنیا
 .تسا هدمآ هنحص یور

 سیب.« هیتَش زود زا

 نابودنز» ملیف ۰ هاهرهم
 نا ریانمجنادد «شوپدرز
 دیايمدد شیامتب اکیرماو

 

 «بشسیکنخ تقو»

 دمحم» همانشی امن نیادد

 یاهرهچاب «یدجمخیشاضر
 , تساهدش یهاظ همی رگ
 ظاحل زاوا سکع پاچهک

 هدرک ادیپ هک یاهفایقومرف
 دناوتیمن فطل نددب تسا

 . دشاب

 هرطاخو یدیهش باهولادبع» یولوم بش رد
 .دننکیم | رجا همان رب «هناد رپ

 ده رف یاهنشج تبسانمب هتشذگ هتفه
 دوشک ارس دد نابآمداهچت زا هکر هو

 «یلیاع هلارصن نتکد ,دوشیم دانگ ب

 یاههمانرب تسرپرس ) یرجس ِتمشح
 تسررپ رس) كل رسنی رپ (یکدودالاتیرنع

 هدازدمحا داژتو ( یناریا یاههمانیب

 نا داگن بخ,نا نیا یلمهل اب هدرک تسرپ رس

 نیا یاههما رب نایزج دد اد تاعوبطم

 .دنداددارقنشج

 دالات رد هنک ؛دادید نیا ذاغآ رد

 یرجنس تّمشح ؛دیدرگ دانگ نب یگدور

 : تفگ

 یکدوددال اتیاههماننب میظنت رد -

 هدشهجوست یلم گنهرف هلغسهب رتشیب

 ا۶ایععنا نا رفع "گایناوطت نفتی نا تسا

 دهاوخارجا فلتخم همان ربهس هامنیا دد

 د نابآموس ذود زد همانرب نیلدا .درک

 ارجا هد کگنهرف یاهنشج عدرش رد

 داهرف نتنک دا نیا نیهذ , :دشدفاوخ

 داخنژیب» نآ یاهتسیلوسو ةوکشم

 نینچمه .دنشابیم«هنگنذیرب» و «قافیم

 ددارجاهب «داوتسا گنشوه»زا یاهمطق

 دزمان» یاسپا نمض دد . دمآ دهاوخ

 دهاوخ ارجا اناتمسا شا «هدش هتخورف

 لوک

 یک ددددالاتسنا رفتک یدعب نآ رنخس

 یاههمانیب ددومردیو .دوب كل سنیدرپ

 :تشادداهظا یکدود دالات یناریا
 یقیسومهتفه نابآمهدات مداهچزا -

 نادنمنه نمضدد.تشادمیهاوخ یناریا

 ددنهوهگنهف یاهنشجلوط دد یناریا
 ارجا همانرب ناریا یاهن اتسرهش یمامت

 یناریایقیسوم یاههمانرب .درکهنهاوخ

 اهیرلاگ زا دیدزاب

 ارجا رتهدگنهرف یاهنشجلوطرد هک
 ؛تسا دارق نیابدوشیم

 یاهصقدویلمیتیسومناب آمداهچ -
 یداکمهاب همانسنیا زن دالات ردیموب
 . ددرگیم ارجا مخفاوهن اسفا . دوی اپ

 همان یبیب[ضعیاجزاسهدرک ناب آ میش
 .دشابیمیدیدجةمان رب هک درک دها وخا رجا

 همان رب دولکل وف یلمنامزاسناب آ متفه
 .جولب و هب ولیکهک یاهصق دو تشاددهاوخ
 ارجا یچولب ناکدنزاون یداکمه اب
 :دد گیم

 دوبدهوخ «یولومبش» ناب آ متشه
 شیوددوهنا درپهرطاخ ویدیهش نآ ردهک
 . تشاددنهاوختک ش یتایح

 ناناوجونصوصخسشمات یبنابآ ٩ذور
 ۲ راز ایزو تو :یداکمهاب
 یلم نامذاس هورک و ناریا یلم ءرک»
 ۲۳۱۲ اضدهاوخ | تا نافا وجنوت

 همانيب داهچآعمجزپن هلانههرگ
 ردنهنیا جیدرت دوظنمب و تشاددهاوخ
 ,هنحص تان اکمابهجوت ابهتبلا . اهن اتسرهش

 دابنیلوا یاریدهشم ددهامن اب] متفهزور
 . ذمآ دهاوخ هنحص یورب لماک هلابكي
 مان «رسدوخررتخد » داش وكيک هل اب نیا
 : دراد

 هلاب یک دور دالات صوصخم همانرب

 هتشذگ لاسهک تسا < یاسهچغابیهداوف »

 یاهتسیلوستک رشابلاسما یلو: دشا رجا
 ۱۳۱ ۵ ندرگنهاوخارجا نناریا
 .دوبدهاوخ ناموتود اهناتسرهشدد

 و کنهرفنفجدشهتفگ هک دوطن امه

 یلم گنهرف هب یصاخ هجوت لاسما ننه
 طابتدا هک دوشیمیمس تهج نیمهب هدداد

 0 یلمگنهرف ابمدرم

 زادعب ۸ ۵یدافصنژیب زا ملقهایس
 ۰ ۳هدامش-ناب آ ناب

 ست
 هاگشامن-نوحیسیرلاک یشاقن داثآ هاگشیامن 8 6
 ۸۱۵ -یهاشفشهبادوسیاهیشاقن  یولهپ نابایخ - « لارباژ » و

 نابایخ -دابآسابع - رهظزادمب هچوک -كيتنالتآ امنیس یوربور 6
 .ءادزو - یسکرلاک - ۷ هدامش زار . ۳
 س ناونیلوس یرلاک ۸ات۵ تعاس زامومع یار زاب ۳
 روت اکیدا< واهعرطنا یهاگشی امن .تساداذآ یهظژادمب )8
 -یذادردفناب ایخ_یریبشاضدیاه یاهعومجم_باتفآهناخ 8 ۵۰
 .یهظذادمب ۸۷۵-هاگشنادلباقم -  دمحاینب میهاربا یاهیلاق زا 48و
 ساکیرمآ دناریانمجنا یاسشناد لب اقمتلوذورناب ایخ ۶
 ناتسوپخسیاهیشاقن زا یهاگشی امن یا ۹۵

 ..رهظذادعب۸ات۵ اکیرمآ برغ  هاگشیامن- وتیلیرلاک 8

 تر 0 31 ر هدکشت آ فدنیا دیسدتبث هب 3
 یناساسرصع یاهانبزا هک یتدم ۶ ی هدکشت ۷ بش

 هویش هدنز جگ اب تسا ۳2 ۵ شه . هیسنپا هکیلاح رو
 ناهفصا رهشرد یخیرات
 تسا هدشفثک ناعرعو

 یاهباق تاسانشراکیسررب و هعل اطم

 روطق یاهرجآ همین زانآ . دا رقرنه وكنهرف ترازو
 حل اصموهدشنب

 :تسا كنسهولقو ۸۳٩هدامشهب دوب هتفرگ هب طوبرم هدکشتآ ود



 نیدرفیلعدمحم ۰ ما
 لاس ۴۴ ۰ نس 8

 ژانوسرپ یانیا . صاخ پیت
 و كلاپ شکتمحذ,لد هداسرگ داک
 دداهب نزب

 مدرک جاددزادابکی : جاددذا
 مدادرتخد كيورسپودو

 قشع امنیس زج : هدجم قشع
 .مد|دن یددجم
 عون كي , قشع طابنتسا 8
 نذ نی دد هک تسایفطاع یریگ دد
 دناوتیم و دوشیم داجیا درم و
 .دشاب هتشا دمهیسنجیاههشی رد

 زجب رگید قلالعد یمرگرس
 لیاسمو ماهداون اخ زج , ًامنیس
 یرگید یمرگرس نآ هب طوبرم
 . مدادن

 هیهت : یرگیزاب زجب رگیدراک#
 «ملیفنیدورف »نامذاس هداداوملیف
 )ینادک دو

 ,اهلقناطلس :بوخیاهمایف
 تخرد زاد - نم هفاضاب نهج
 تسکش - درمناوج-دابجدجنس
۳ 

 تایح بآ همشچ ملیف نیل ا
 (خیناتنیاات) ۰ ملیفنیرخآ 8
 شاب تالک بظوموربذپ ان تسکش

 جک : ملیف نیر فدرعم
 ندداق

 . نیتم : یرهاظ تاصخشم

 ذفانین امشچ ابدتهبا اب,هبذجرپ
 بیعمنک ی م رکف : كرزب ببع

 .مشاب هتشادن یک دزب نادنچ

 یکتیاد . كدزب سح
 هداوناخهب مرفاو

 ون یامنیس هرابردد
 لماوعزا اهن آ ددهک دن دوب ی اهملیف

 هشیپنهلثم یداجت هدش هتخانش
 هدافتسادنسپ هماع یاههصقوزاسلوپ
 . دوب مدش

 : وزرآ نیرتگ درب
 یارب وناریا یلمیامتیس یالتعاو

 هک مرضاح یتح یئامنیس نینچ
 تفایردنودب یصوصخب طیارشرد
 . کزک مدرس

 تاعن

 زی ورپیاقآ ءولا

 ؟راشفا بد رق

 ؟راشفابیرق زیورپ یاقآ «ولا-
 دو تل امر
 نفلت «امنیسهراتس» زا . مالس

 یتیداد لا
 !متسین یئامتیس»

 میتسین ین ویزیولت مه ام بوخ
 .مسرپب اد تلاح متسا وخیم

 یلیخینعی «میوخت یسرم «یسرم ب
 !موخ

 مناخ ؟دوطچ هداوناخ یلاها
 ؟ردان واویش

 هکتنه .

 دنبوخ همه -
 ؟نیرادن یدیدج همانرب -
 هبنش بشهمان نب نامه .هن هکاللعف-

 .مهدیم همادا ار

 یب راکنووب نموش هکنيا لثم -
 ؟تسین روطنیا «هیعونت رپو رسدرد

 هخآ .تسین نموش نماما ,دیاش -
 .تسا «وش» ماهمان رب یاجک

 ؟هیچ سپتسین «وش»رگا

 ومينیشنیم «تسا هبحاصم دوجکی -
 ناشداکهداب دد نادنمرنه زا هدعكي اب
 ! مین زیم فرح

 ندوبنموش یایازمزا لاحرهب -

۱ 
۱ 

۹ 

3 
ِ 
 

 و امنیس هداتس۳# هدامش - ۸ هحفص ۲

 ینکیم هدافتسا
 ؟ایازم مودک-

 تیب وبحمو ترهش لثم -
 هسا وهک مدن وه ممدوخ (ددنخیم) -

 هدنکیمتاساسحاا رب |نمیا ربمدرم یچ
 هنو من زیمزاس هنو مداد یبوخ یادص هن
 هساد دینودیم اش , متسه یبوخ قطان

 ؟ یچ
 لاوئس نم دوبدارق هکنیا لئمس

 !دیهدب باوج امشد منک
 نوچ ,دوبن یدارتق نیچمه هن

 یگدامآ مه هبحاصم یارب یتح نم
 . مدادن

 تفرشیپبوخ هکاجنیا ات یلو -
 .دیاهتشاد

 ۱ موشیمدا ودیما مدوخب مدادمک مک -

 یزاب اهملیف رد یراد تسود

 ؟ ینک
 دارصا هب دابکی ۱ دنکن ادخ هن -

 ملنیفیوت نایئاجد میدن و میدق تسود
 نومه مدرسک یژاب «هتفه زود نیمتشه»

 ! هیفاک

 اارچ
 نفد توف .متسین هداکنیا نوچ -

 منددیمن ددیرگیزاب
 هک میداد ینازاسملیف ام یلو

 !ینکیزاب یروطچ ندیم تدای
 تسود ود راکنیا یلو , منودیم -

 «مدادن

 «میدادن یلاوئس هگید امبخ
 ؟ ییرادن یباوج مه امش

 !نونمم مهیلیخ «هن (ددنخیم) -

 ییمساپ تامایس
 اه «ارج» ربا ربرد

 هب تبسن ریخا یاهلاس رد
۱۳ 

 ؟دیاهتفرگ هدانک عمجزا ا رهاظو
 ثبسنا ياهتيلاعف _یمسای کامایتب

 نارگ امنیس عیمجزاو هدشن مک هتشذگ هب

 و نم توکس دیاش .ماهتفرگن هدانک مه

 یو

 فالخ رب ومن زب فرح رتمک مهاوخیمهکنیا
 طابتتسا نیا ؛منکتب «منم؛منم» رتمک نا رگید
 :تسا هددوآ شیپ اد

 لبق یتدم دینادیم هک دوطن امه

 هتفهز| هک متخاساد «هنهرب اپ سورع»ملیف
 مه نونکامه و دوشیمهدادشیامن هدنیآ
 یاربو متسه «یشحد»ملیفنتخاس لاحرد
 زا ریشداپسهد هتفهنمهیدادریملیفعورش

 .موشیه
 « یددونامیاكيب»ملیف نیا دد

 ادیلصا یاهشقن «داتخم یقت»د«هلیمج»

 نلدا یارب ینئافدلامجو دننکیمیزاب

 . دی ایم نی دودیولجهبت رم
 سدحد مداودیما یلیخ ملیف نیاهب

 شورفرپ یاهلیفهرطاخ هنک منزیم
 .دیامندیدجت هدابود ار ماهتشذگ

 قلم یدج نارعامتیم ارچ
 ؟دیهدب هثئارا یئون یاهراکو دیوش

 ًامومع نم یاهراک _یمسایكمأيس
 وعاهدوبن ددهلابند تقوچیهنم .دنتسهون
 دیلقت نم ذا هک دنتسه نارکید نیا
 كابس هک «یئوجنهم» یادختساب دننک یم

 یامنیسدد یلک دوطب ,ددادارشدوخصاخ



 , اب ینفلت یوگتفگ

 ؟ملیفناک ر هم « ولا ۲7

 فان
 منکیم نفلت امنیس هراتس زا [)

 یحوسلریم اضر یاقآ اب مهاوخیم
 ! منکتبحص

 یشوگ
 مالس یحول ریم یاقآ ولا [7 0

 درام تاج راکت
 !دینکیمراکچ امش « مییوخ 7

 بوخیگا + ميدادنوجوئ, ننک امدیس :ام

 اسم ناذاتملیف هک دینیبیم ؛دینکتقد

 یتحدننکیم یپک نم یاهداکیورزا ًاقیقد
 .دناهدرک دیلقت مه اد مياهملیف مسا
 یامنیس مدرم دینکیمرکف ۱ -_

 ؟ دن دنسپ یما دناسآ 2 ۰

 نیاهب مدرسنوچ -یمسایكمایس
 ادتداعنیا و دن |هدرک تداع امنیس عون

 یکتسکشرد زا هدندکهینهت شربت
 ناسآ یلیخام.تسا هددوآ دوجوب جیددتب

 و ميریگب مدرمنآ اد تداع نیا ميناوعيم

 -میزاسببوخ یاهلیف دیابداکنیا یارب
 ناوتیمن یصوصخ یاههیامرس اب اهتنم
 رتمسک م هیفسط ذا .دومن یکسیرنینچ

 .دوشیم یداک نینچهب ضاح یاهدننک هی

 نیآ دد مه تلود هکتسا مزالنیارب انب
 , دنک كمك هارد

 دنسپ درز نا و

 ؟تفرگنرارقنفلهاآ لچ
 نظنوت ومرف له با یفشات ثماتس

 زا رتشیب ورعهب دنهد ناشنهکنیآ یاس امش

 قالخردالومعم دنمهفیم رگاشامتتعامج
 تک رح نارگ اشامت یمومع تالی امتتهج

 دن صمدوخیاهتنل اخمددنانچو دننک ی م

 . دنوشیم یئوگ ضقابت داچدهاگ هک

 مهمهجو ييهبهدع نیارظن نمعارب
 تعامجب نم.دنتسهتیلقا ددنوچ ؛ تسین

 نیا هب امتیس . مک یمرکف :نگ اشامتمیظع
 ,:هفاد قلعتهدع

 یاههورک بن اج زا امومعنمیاهمایف
 نیمهودن |هدشهتف ییذپ نایچاشامتتی رثک |

 ملیف یاه هحص نیرخآ هلو

 .ميريگيمت میماداد «شابتحالک بظاومد
 :؟یتسه یضارراک نایرجزا 27

 شیعیبطریسه هداد .تسیندم ,هلب

 دیک م یاد
 ؟ هیملیف پیت هچ 7
 تسا داش و هذات یدمک مونکی -

 نآ دد: نگافانت لویقدنوم-لماوعهب هک

 ۱ تساهدشیدایز هجوت
 « لهاج یاقآ » ملیفزا سپ ۲

 راک یهاوخیم طخ نیا یوت هکنیالثم
۳ 

 تشکش نوچ فن مهد هدآمه ب ِ

 هوحن یلک دوطب «شروش » ملیف یراجت
 دونانوگگدامتیس ذا |رمداظتنا و .یقلت
 و راک نیادد ندن ام یارب هک متیبیم الاح

 رظن دوخ هدیاهب طقفدی ابن ندرک یکدنز
 یچاشامت زا صاخ هذعكي نکفهبو تفاد

 یتدمات متفرگ میمصت رظن نیایور
 نآذاسلیف ری اس یی ينب هه ابر
 اد مدرم هماع عبطباب یاهداک و مدناویپب

 زا یاهنومن «لهاجیاقآ» ملیف و مزاسب

 مه ؛درملابقا ابهک دیدیدودوب یرسنیا
 نمندن ام یارب دش یاهلیسوو دش هجاوم

 دوصت دیابن اهنیا همهاب هتبلا داکنیا دد
 «(اهتف ریذپ اد دیدج تیعقوم نمک دینک
 هندورنیرتمک اب نوچ تسین ذوطنیا هن

 ماهیلوایاهراک نمهدابود ناکما لقادجحو

 دون تهاوخ لابتد ار

 یتصرف نینچدینکی مروصت ایآ 7
 ۴۰ هحفصرد هیقب

 . | دوب

 میک > دوومددلم» دیاهیم یشازا رم
 هنافصنم سگا اما مدادنیئاعدا «نوداق

 زا ملیف نیا هک می ریکیمهجیتن ۰ مینک تداضق

 یتشزدا ابورتهب_یعدمیاهملیف زا یرایسب
 داود

 دد یاهذات یفن «نوداق جیک»
 نیا ابادیرفک یاههورگ ودیمد امیامنیس

 یاهیپک یتح اهتدماتو دادیتشآ امنیس
 دارق مدیم لابقادروم مهنآ زا هدشدیلقت

 تیمقومنا ییایامتیس ميوگبرگا هتفرگ

 ار را

 یم اه یودشیپ !دشفنهذات یرگیژاپ
 اذوا هتشذگ لاسودیکب نیمهات هک دیاشک

 زا ار شیادصومیدیدیم رت ات یهبحصیور

 رهچونم» مانذورما و .ميدينشیب
 یناریا ملیف نادنمقالع يارب «دمخادوپ
 دو اددوخ كنيادا .تسین یاهبیرغ مان
 یرتهزات تادسهعت ۰>  تالکشم یک

 دابریذذا یناسآ هب دناوتینتهک دنیبیم
 دک یلاخ هناش اهنآ
 و ملاسیامتیسن كي نتشادهب داقتعا نامه
 دنا وعب هک دشابیمنئمطمو لآ هدیافدهكي
 نگ امتیسهطباد :یکیدزن داینب هدنیآ رد
 .دنادرگ رتهن امیمصورت مکحما درگ اشامتو

 هدیشک مادن ددمجهیاهوماب دمخادوپ
 نم لباقم مادآ ودر سنوسخ .شکباچو
 تیلاعف یهدابرد دهاوخیمد تسا هتسشن

 زاغآ امنیس یهفرح ردهک یریگیپو رمتسم
 دوخشوروها رو دهدب حیضوت شیب هدرک

 .دزاسنمم هادزاغآ نمهزا اد

 هجوت دروم هشیمه ناگشیپ رنه »
 یرنهیهعماج هکاجنآ زاو دنتسهمدرم

 ما

 هلو لا

 «ندراق جنگ »نویدم یدحات اد دوخیلمف
 .ماهتفگن قا رغا .تسا

 هس ناندیدج یاهراک

 ۶ ف

 ؟ دن دیسرن

 كيتيمها دوخنیا : یمسایكمايس
 یملیفره دن اسدیم ادامنیس خون كيد ملیف
 هدودكيذزاغآ یانب ءادبمكي دناوتیمن
 تایصوصخدجا و هک یداثآ طقف دشابصاخ

 دن اییمیتیعق وه نینچ دنشاب یاهتسجرب
 دشهدادشیامن ینامذ نم دیدج یاهملیف
 یاههژوسنارحب داچد ناریا یامنیس هک

 ادیپیئامندوخ لاجمرتمک و دوبیلهاج
 رک

 «ثدراقجیک» زانپ نم مه یفرطذا
 متخادرپدوخ یصخش یاههتساوخهب رتشیب

 هجوت مدرم هقالع ددوم لیاسمب نتمکو

 . مدادناشن

 دقتعم ناناوج /
 رچ

 ؛ متسه دقتعم و ی

 دوتا وج یام یناتیوک
 یافتهدیاو دنتسه یژرنارپ ناناوج

 !ثعاب یمانیمهودن |هب رجتیب اما دن دادمهون

 . دنوشبهجاوم تسکشاب بلغا هک دوشیم

 یناسآهب هک ام براجخژا دیاب اهنآ
 فصهکنیاهن- دن یگنب هرهب هدهاینتسدب

 اسعاتتیت دتزاس ادجام فسذا ازدوخ
 درادجایتحا قافتاد داحتابزیچرهزا لبق
 تم سی هاب انار وا

 تسا مدرمنانیمطابلج دنمزاین ناریا

 ,شرداتف رژ رطاب رتشیب هچ رهدی اب دنمرنه
 زا و دنکشالت نانیمطا بلجنیا رد
 ,شزرا هک یتاعیاشدیامن یرود تاعیاش
 و هنخادنا رطخهب ار یرنه یهعماج

 یارب .ددوآیم نیئاپ مدرم لباقم رد
 هتفر شیپ و بوسخ هیامنیسكي نتشاد
 میشاب هتشادتین نسحاب فمل اس دا فادیاب
 ۱ مد م یدیاسدد هکتسا تقونآ
 .تفایتسدلآ هدیاهب

 دیچرد اروا هک هدمحاروپ رهچونم»

 *کا یا رک رهوش»و«باجحیب »هلمج زا ملیف
 رد یزاب لونشم ضاح لاح دد مياهدید [«نوراقجنگ» ریظن یتیعقوم

 ازارارف مانهب تدحو هلاترصن هذات ملیف

 :دیوکیم .دشابیم تشهب
 رانک رد دیاب ناوج یامنیس »

 ات دریگب اب ناریا یمیدق یامنیس
 دن اتخبشوخ,هوشاف وکشهزات یاهدادعتسا
 ناریا رد هک یناهلاویتسف یمامت رد
 اهناوجهب یصاخهجوت دوشیم رازگ رب
 هسچ هب اهناوج هک مينيبيمد دوشیم
 «..دنب ابیمتسد ییاهتیقفوم

 یذاب یملیف هتشذگ لاس دمحادوپ

 .هدن ورپ ملیف نیادد,شدوخ لوقبهک درک
 ارس» هرهچو داد رییغت ارم یگامنیس
 .ملیف داددهاوخ ناشن دیاب هک دوطنآ

 رافصم هک میوسگیم ارد « وهایه»
 (رنآ امنیس ناوج نادرگ راک و هدنس ون
 -مرا ودیمایلیخ مليفنیاهب نم ,هتخاس

 .بوخ ملیف ردقنآ مداودیما نم
 دوش هتخاس امنیس نیارد ثحب. لباقو

 رهرد دنناوتب ناربگ امنیس مامت هک
 .دنشاب هتشاد یمهس.بوخ یاهملیف نیا زا كي

 یاههمان رب يهداب دددمحا دوپ هچوتم

 . .:دیوگیم دوخیتآ
 دد تیل اعفرب هوالع مرادمیمصت»

 هیرت اتیاههمانشی امن رد یزاب هی. امنیس

 نیرمت لونشمالعف تهجنیمهب 9 مزادرپب
 هامود یکی ات هک مشاپیم همانشي امن كي
 .دیآیم هنحص یور رگید

 امنیس هداتس - ۶۳ هدامش ٩- هحفص





 ام یامتیسد دیدزگ تنسا وادی

 ناموت نویلیم تفه لاحب
 هب ام رسهراتس ون نب

 !دن اهدرک

 هک هدوب یاهچیدد هشيمهامنیس []

 نوتفمیگ اشامتد تساهدشزاب یئابیزهبور

 یوجتسچهسب باهتلااب ین کشیاتسو
 . تساهتشن اهیئابیذبحاصت

 ددقن امه ابیزهیا زای زادن | مشچكي

 هاگنتذلذا تسمباد واکجنک رگ اشامت
 .., بیم رهچاکی, هک ژاسیه

 یر
 هوبنادد ناتشگنا صاخ تک رحكيءاگ
 دناوتیم هاگن یعونتلاحای وناوسیک

 هرهچ كي طوطخ یاهیئابیذ ذا)ستابیز
 . دشاب

 دوآ مایپنزهشیمهق وت هتخ ادشنیا اب

 هسب هک ی اهیئابیذ ۰ تساهدوب اهیئ ابی
 یستینتساوخ ارنآ و دهدیم اتهمیگدنز

 . دزاسیم

 نوچمهتسا یعیبطدومن كي نزیئ ابیز

 قفا هرظنم او اهداشبآ دنمهوکشطوقس
 دتفرگس بنآ زا هدیدنا وتیمن هک نوگلین

 لیامتكيمهنآ تفایرددسح یا رب قایتشا
 هب هجوت اب امنیس .تسا یعیبط
 یوجتسج ددهشیمهد وخ شی | دیپ ودب ذاناسن |

 نآ هب ندیشخب لماکت و نزیاهیئ ابیذفثک

 , تبلاهدوب
 هئادا وین زباختنا اب دناوتیمامنیس

 عمج دل تشمیظن هطقن كي «دایاهی ابی

 یاهیقلت هوحن و قئالعاب اهمدآ زاییسو

 هک تساجنیارد . ددوآ دوجوب تدانتم

 ددوهدشهتخانشهرابکی سانشان و مانمک ین

 یاهتیلم دداون ابیئاهمدآ یاررب ایند

 «شیاهیئ ابیذودوشیمتبو بوبحمفلتحیم
 . ددرگیم یدبا یاهئاسفا

 نسین نارسنیا یامنیس []
 ینئتسم هدعاق نیا ذا دناوتیمن ًاملسم

 یگدد ینارسیا نز نوچ اما دشاب

 جو دون رپ یاههداون اخصاختابصبتدتاداقتعا یاهداپ

 قیزط ذا تفاییمتصرف رتیک دوب دوخ
 نیاذاام یامنیسو دن اسانشباددوخ امنیس

 نتف ریذپهب دوبجمودوب دا دهدقعهشیمه رظن

 .دوجومون طیارش
 یاهشزراموجهاب ریخایاهلاسدد [] 2

 ننیایاههتشد یدایزدح ات یقالخا دیدج

 :نیئاپهبالاب زا وپچهبتسا رزا 7

 ردو نیرتهزات زا هنحصودرد «مارآ»
 «اهنیشن نامت راپ]»شهلیف نب رتهب نمض

 یرخف و یماظتنا هلاتزع اب نآ رد هک

 درد «مارآ» - تسا یزابمهشوروخ

 هنحص«لهاج یاقآ» ملیفذایاهنحص

 بنویامهقافت اب ملیف نامه زا یرگید
 زایاهنحص رد یقو وزیگنچ قافتاب و

 ۰ « نیتفرگ یضوع الگشوخ»ملیف

 یسوذو «عارآ»

 تفاطل ویمرن هب

 هناورپ تاب

 دوب یگاهذود نینچ دد هتشذگ لاس

 زتوا رپ وهزاتیامیسهک

 یزادنامشچ و ونیهاگهولب

 یئابیذزا نیذیلد
 ناگدید

 یهاکننزنیا هایسو تشددنامشچ
 هتخدرگ اشامتدوجد قامعا اتو تشاد ففاث

 داجیا مزیتونپیه هبهیبش یتلاحو دومنیم

 یدن ول وهدننک اوغا یتیموصتمشت ابل
 هدزتفگشا درگ اشامتدتشاد یاهت اموهم
 ۳۶ هحفصدد هیقب و



 امنیس كر وب زاسیدمک ملیف ند رنو ات «لواهحفص

 « ردلد (9یلین»
 «لوا هحفص»مانب یدافتنا یدمکلومعم قراطتسایملیف یئاکیرمآ هتسجرب زاسملیف«ددلیا ویلیپ»داکنیرتهزات [) ۰

 هراتس «تنروب لوزاک» ملیفهراتس .وئاتامرتلاو -نوملكج : دن رادتک رش ردلیاو هقالعدروم یاهروتکآ زاب نآ ردهک

 .دشاب یمدوویل اه لاکیزوم یاهملیف روهشم رایس و یمیدق
 «تکهنب»زایاهمانشیامن ساسا رب هکتسا هتشون ار ملیف نیایوی رانس «دن وماید.لا.(.یا» یراکمهاپ زاب ردلیا ویلیپ

 .تساهدرک هیهت لاسدوین وا ویدوتسا رد «شان وملپ» | دملیف نیا تساهدید رگ سابدقا «دوت دآ كم زا داچ» و

 زا وا امشهک تنایمدآ هیبش «كچان ابد
 دیسانشیماد

 تقوچیهنمهچرگ
 یک دن زرد

 كاچاناب
 ؟ربخ هچ

 : ماهدشن
 باختن | ادیشقن یتقوهشیمه اهدوتک ]

 كي یوجتسج دد, امنیدد هتبلا دننکیم

 دن ودزدنونک ات «ددایپجروج»

 ینویزیولت یاهفیقد٩ « لابزس زاهرود
 نسیا حدوج تساهدش رهاظ «كچان اپ»
 این آهک نآ ولو « .ددادتسود ادرتک اراک

 تسانیالثم. ۰ دنک یاب نین داب 19 دد

 یود اجنآ ۶ دوريم هلحص یود مدآهک

 هذدابم نیا: دوشیم تیبثت رتکاداک كي

 لاوئس نیا لباقم دد دداپپ« ؛تساجک

 : دیوگیم

 د .تسدا باوج اهنتنیا «اقبهمادا»

 لایرسكيیردهظن زا »:دنک ی مهفاضا دعب
 نوچدنک ی متبلطا دهذدابمنیا ینویزیولت

 «.تسا تلاصا دقاف

 ,اههشیپ ره زا رکیدیدایسب دننام

 راک امیسدد تعاا لفاف نیندداپ جوج
 اد دوخ هک نياهن اما دزادرپب ,ینادرگ

 ۰ دنکیربهر

 مدرکت داکددوم نیا دد دایز نم

 رول اتیرس زا مسعم ساک ننحرج
 نوتسوب ددلاسما لیادادد هک اد«كچان اب»

 ساسحاهکدوب اجنآ میدرک یدادربملیف

 یملیف دد |د مدوخ متسین لیام مدرک
 «.منک ینادیگ راک

 تساذدمآ یتشوخ لایرم نیاذافا
 یکیدتمسق ۲۴ دد یزابذز|سپتسا نکمم

 یزابزا هشيمه یانب جدوج ,لایرسنیا

 یاهملیفهبد دشکب تسد لایرس نیا ردا

 .ددوايبیودیئامنیس*

 نون اق» دداپپجدوجللیفنیرت هذات

 اب نامزمه یگذاتب هکدداد مان«موین

 هدیناسدمامتا هب «كچان اب»لایرسدد یزاپ

 اعملیفشورف
 ید فا «ینیچ هلحم» یاهملیف

 هتشذگ هتفهودرد «یکسنال وپ نمفد» هژات

 ملیفد «لیهیودجرچ» یا «شین هزیند
 الوپ که روفسیسن | رف» را «هدز اوخ ردپ »
 دالد۴ ۵٩۱۹ :ا تسا هقوب تدابعبیت رتب

 نیدب هدوبدالد ۴۲۹ 1 1 ورالد )۹

 لورم هکادیزتک اداک نامه مدآ هنحص

 :دنک یما جا زاب :هدک ي زا 1

 قرف بشر ههک تسا نارگ اهامت تار هاظتو

 عوضومنیانوب زی ولت دداما دنتسه هزدابم

 . ددنویزیولت ددامشلئم یمدآ یتقو»

 یودجروج»زایاهزان

 «دروفدرتربار»و «لبه

 تک شانزاب «لیهیفرعروج»
 ملیف .داسبنیمو »یار

 هتش اس« دزب رپ ودلاو» نا ونعاب یاهزاک
 «ددوفدترثار»

 یار ب هک ییاها رچامی| ددروفدد دایر آهک
 » تماهدن اشک , قتفایم قافتا نایلخكی

 «وجهفداحنا دیم»:ناشیایلبق ملیف وذ

 دروفدد اهنآ ودرهددهک تساهدوب «,شیندو

 .تساهدوب یزابمه نموینلپاب

 عوقو نامزرد ملیفنیایاهارجام
 ۱۹۲۰ ههد دد لوا یللملانیبکنج
 شقتهب_«ددوفدر؟تربار»و دنفایمقافت |
 کی رمآ یئاوهیورین نابلخكي «ییپ هد و»

 نامسآ قامعا ددیجیهم یاهارجام قلاخ

 دوشم

 ۰ «لیهیود جروج» ادملیف نادساد

 تدوضب «یندلگ مایلب

 + تسا هدمآ ددویدانس

 و » طسوند هتشون

 «نوسن ویسوب>ملیفنیا دد ,دروفددزا ریغ

 یزاب زین «ددیک توگ دامونودن اداسنا زوس

 زا تا لورم لف يا داود

 ,لاسدوین وی

 دربود«كچاناب»:لفم یمدآ اب دوخ یمقاو



5 ۰ 

 هک یاهذات یاهلیف زایکی 8
 دیوید»یداکمهاب «كوناذ .ید.دراچیر»

 هدرک هیهت لاسدوینوی یناپمکدد «ندارب
 تسا ینوجعم هک ددادمان «تیمانیدیلیود
 « تنوشخوسکسزا

 نشخو یوق تسوپهایسهثیپ رنهكي
 دد دابنیلوا یا رب «نمدواوکسدردمانب
 ناتسوپه ایسیک دن زا تساهندمهک ی اهملیف
 هدهعرب اد یاهذات شقن. دوشیم هتخاس
 رتخدنادا زه ثسا سکس یجاتدا هتفرگ
 .دننکيمداک و ایاب زین اسوهدابیز

 نوچتساهاگ ] تانیلبتشقن هب یلیو»

 , تسالوا تسد یجات كيوا دشاب هچره
 اب «سکس»وا لوصحمهک یرجات مهنآ

 ۱ دشابیم شاهژیدلکشنی رتنایرع
 ,ذذن اسان اید»ملیفنیانا کی ناب نیاس

 . دنشابیم<رک ادسیوجدالالوسا دسومل ات

 ینادرگ داک «نسومتربلیژ» اددوب زم ملیف
 العاب یم لاشراوین وی نان یلومجم دامدرکت
 ددا ددوهظون :ملیف نیایددزبیوقلامتحاب

 .دیدمیها وخنا رهت

 هزات یاهتیقف وم ون واهیدلگ

 زا سپ .تسا هتفای تسد یدیدج قیفوت هب اریخا نداه ید

 ملیف « ناکدد « كر بلیپسا نویتسا » رثا « سرپکا دنل رگ و ش > ملیف تیقفوم

 یدایزقیفوت اب هکهدمآ ردشیامن هب ءاوورتپ زا یرتخد » مانب یرگید دیدج

 .تسا هدش درب ور

 راگن همان زور كسی قشع یارجامد هراد یسایس ناتساد كي دا ملیف

 ناتساد هک ملیف نیا .دنکیم نایب اد یسدر نیرلاب رتخد كي هب یئاکیرمآ

 «رسلیم سیلا ترباد» طسوت هدش سابتقا «رفین جدوج» لوون یورزا نآ

 .تسا هدش ینادرگ راک

 زا ریغ و دناهتشون «تنایرب سی رک»و«تاکسا نلآ»ادملیف یوی رانس

 ملیفنیاددزین نالسآراوگر گ «زنیکپاه ینوتنآ,كوربلاه لاح ,نواه یدلع

 .تسا سکس [

 ًاددجملیفنیادد .دزاسیم ار «یناوغرا 1

 نیرتاک « رمالپ رفوتسیرک « زرلسرتیپ

 تکش ماهلپكیداد یرفجرتیپ« نالسآ :

ّ 
 نویسدونیا رد (دوبهتخاس «نیل دی وبد» اریلبق

 سکید داب «رکویکحدوج
 ملیف . دنکیمذاغآ امنیسدد یتیلاعف
 . ددادمان « اههبارخ نایمردقشع > وا

 ؛ ریویلاسندال ۰ ملیف نسیا ناگشیپرنه
 وزمیسنیج ؛یلک الب نیلوک ,ندویپهنی رتاک
 . دنتسه نوسربدراچیر

 حوم زاسلیف «هیرگب رنلآ»
 تک رشاب اد«شزغل» ملیف یوسنارف یون
 ملیف هداتس ( شنمهشهسینآ ) اتیولاهسینا
 یل اجنجیاههنحص زا رپ هک تسا هتخ اسناتسود

 ذاس یدمک «فدراودا كایلب» )0

 یگنلپ تشگز اب » ملیف دوویلاه بوخ

 داوگ رگ ۰ مولتربره « ندآ تیپ ۰ لش

 وزدراودا كيلبا ملیف یویدانس , دن داد
 ۰ تسا «نسلاد كنارف

 هذاتینویسرو «یراهفزوج»

 نویسدد) . دزاسیم اد «كرزب تا راظتن اد

 ,نلیاماداس كرویلکیام هذات
 نومیسلیاوک ینوتنآ ۰ نوتبالتداگ دام

 . دنداد تکرش یلدوم تربادو تنک

 ..تساهتشون «نلی نمرش» اد ویدانس

 یوسنارف ذاسلیف «هیرپنیتا»
 لشیم « یداسامامل » تکشاب اد یملیق

 تساهتخاس «لودادودو هیلبددان رب هک وب

 تسد »لیفان ۰ دداد یئانج یاههیام هک
 .تسا «هدشهدب رب

 ناتسلگن | دد«سک اکیهسالت ود
 نآ دد هک دزاسیم اد «ناکینارب» ملیف

 یدوج.درفلم .ودنتآدداچید ,نیوناج

 تک دیا رتساناج ,ثوب زمیج « نوسیگ
 فا رطا وندنلدوخرد یرادربملیف .دن راد

 اد. لیف نيا ..تسا هتفرک تدوص نآ

 هدرک هیهت نیوناج سپ «نیدلکیام»

 «نویس

 وماسملیف «ثارگ كم فزوج»

 نومیس ملیفنیادد .دزاسیم اد «هناخدور

 تک شلاکن فوتسپ رک ومداک امیداه ,تسو

 « رليمیکپ » اد دوبزم ملیف : هنداد

 . دیک ی مهیهت

 یناپمکرد نوارسب دیوید ولوناز .ید .راچیر ار ملیفنیا .دن (هدرکیزاب

 .دن (هد رک هیهت لاسروین وب

 «سرپسک ادنلرک و ش» زا یئامندد «نداهیدلگ» ,ع)

 امتیس هداتس - ۶۳ هدامش -۱۳هحفص 9
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 بس دن 9 وب
 یاهملیف لماک تسیل

۳۳ 

 «كروبن ز» ملیف زا یاهنحصرد یدازآ رذون و ینارهت زانهش , دایصزی ورپ [7]

 «هجکت سدنیا:ملیفژا یاهنحص رد یئابطابط زیگنادوشو یرون امیاكيب [7

 ملیفسراپ لوصحم «غولب غاب»ملیفزا یریوضت رد رج ورفالیل و یدجاسخرف [7]

 امنیش هداتس - ۶۳ هدامش -۱ هحفص(]

 و «امنیسهداتس»نب رد تنسقبط «یئامنیسلصف ذاغآ اب

 مب,اهدرک هیهن یلماک تسیل «هلجم ناک دنناوخ یکشیمه تساوخ
 ناربا یامنیس شبامن هامآ و هیهنت تسد دد یاهملیف عومجمزا

 هتخاسیئامنیس3گ رنه فلتخم یاهنامذاس و اهوبدوتسا دد هک
 .تسا هیهن لاحدد ابو هدش

 یبناربا فلتخم یاهوبدوتسا تیلاعفداد ومن هک تسیلنیرآ

 -ملیف «نانادرگ داک یرنه یاهتیلاعف لماک همن ورپ ًانمض تسا

 .دریگیمرب ددزین اد امنیس نا رگپ زاب و نادادرب

 ملیفسراپ ویدوتسا

 زیدرپ تسیداتس هیاسمه غرم سا
 مزصحم هادریملیف ر ناو یبیطخ
 ناشوک لیممسا رتک د هدینک هیهت -ناشوک
 زیما - یئابطایط نیکتاروش نارکیذاب
 دیشمجو یدیفم.ان اید ,یریم,«نیدلارخف
 :دادرهم

 نادرگ راک ولوچوک و گغورد-۲
 داک دایدهمنسح دادربملیف -یمطافماظن
 نا یگیذاب-ناشوک لیعمسا شک د هدننک هیهت

 ,یسدقت ,یئ ابطابطزیگن ا دوش:قوئ ورهچودم
 1 .ما رهشد هدا ذدسآ

 -ملیفد نادرک داک غولب غاب-۳
 سعک د هدننک هیهت - ناشوک دومحمدادرب
 ,یدجاسخرف نارکیذاب- ناشوک لیعمسا
 ؛یرفعج زی ورپ «ناکشا نوی امه ؛رهدرفالیل
 .ابیذوزانهش ؛یدهازیلع,یسدقت

 نادرگ داک هتسیدانس هایگ رهمس۴

 بوپیدنودیرفدادربملیف هلگ نودییف
 نازگیزاب- ءزاشوکش ویداد هدننک هیهت

 .یگاتبیدوبو_نایریصت یلع
 هیهتیداجلاسنای ای اتملیف. سرا دد

 تک اب لیفكي هلمجنم رگید ملیفدنچ
 و یئابطابطزیکنا دوش -یمیطمكلمرصان
 :ناشوک دومحم ینادگ داکبیلیقغیضتیم
 نیگشن روش 3نیدرف تکرشن اب "ملیف كي
 بناکب «هعمج»مانب .مهملیف .كي و یث ابطابط
 دشدها وخذزاغآ ناشوک شویداد ینادرگ
 یاههدامش بد اد اهن آلماک تاصخشم هک
 .دن اسد میهاوخعالطاب دعب

 هیقاثیم وید وتسا
 نادرگ داک هنسی داتس_اهتزوگ 1

 یقیقختمن دادبملیف -یثایمیکد ویسم
 مد زد رتتسدایدیقس | نتسکاپ نوممدن اس
 نارکیذاسب -هیقائیم یدهم هدننک هیهت

 تردصن ؛نایبیسقزمآ رف ؛یقوئوزورهب
 «یفوداشرگ ,هدازینفنیدرپ ۰ یوترپ

 یتنج :یافشنیدلاماظن ,یشخب تیانع
 :هورف ریگن اهج,ین امیلسنیورپ «یذا ریش

 ...نا ولهپ ریشدرا
 تسی داس»تعرساب رهظات هنهر ب۲

 دادربملیف .- شاتیرهدرسخ نادرگ داک و
 زوم یهدنذاس ول داهب کگنشوه

 .هعذا ریشیتنج هدان هباذو رهب ؛یبانج

 ملیفراکسا

 نار ؛ماکنادرک داکتمهت- ۱
 -یدنولا دیشمج :دادربملیف -نایچکدق
 س فاییدز ,فهتسدون اضد ناکدنک هیهت

 ,هل اهدیفمنمهب .قوث ورهچونم؛نا رکی ذاب

 : یلیقعیضت_دلالج
 روپلیعمسا نادرک داک- قاتل اقس۲

 بملیف هداذبیجن دمجا تسی داتس_دیعس

 اضدبناگدننک هیهت -یریلددیعس دادرب

 :نآ یکی زاب_فابیدزدومحمو...رفهتسرون

 شون -قوثو نهچونم نیدرون امیاكيب
 «زانهش؛یدیمحد اهرف ؛دوبرضخا ,نیرفآ
 .یجرگ ویگن ان اضد

 زملیفوکملیف
 هلازی زعنآ درک داک قشع رب مالمنس 1

 ملیفدنولاسوریس تسداتس تکدداهب

 نر سادبذدان هدنشنک هیهت ین اخدادب

 ننطوا رهب «ناجرم :نیدرف :نایکیذاب



 نا ریا یام
 تسدرد و شیامن هدامآ
 یناربا یاهوید وتسا هیهن

 یلیقعیضت رم دزدآ ؛تسرپ
 دوپلیعمسا نادرگ داک بشدرمس۲

 داد نیملیف_هدا زبیجن دمحا تسی دانس دیس
 نارگیذاب سادن دان هدننک هیهت-یناسحا
 «یعلاح,یئ ابطابطزیکن ا دوش دا ددیعس

 ,نامدآ واسوت آ ,لالج
 نارشناک نادرگداک ریجن ز- ۳

 - هدازبلیجنهمحا تسیداس -نایچک دق

 هدننک هیسهت - یدنولادیشمج دادربملیف
 یاهدعودا ردیعس" :نایگیذاب - سادئدان

 ملیفاسراپ
 نادرگ داک هتسدانستاذاچم -۱

 دوپقداص جریادادربملیف-مدا زمیخفیدهم
 دوپقداص جریا و رهچونم ناگدننک هیهت

 -لیگن یسح هل اه_دیفمنمهب نارگیذاب
 ,هدازميخفیدهم دیده -ینیعمدمح|

 رتسک د تسیدانسسیشاب شآر فس۲
 هدننک هیهت و نادرگ داک -مارمیک رهچونم
 ,یساغآ تک اب دوپقداصرهچونم

 یلیقعاضدتسی دانس-ناخدبشرس۳

 ابدوپقداص جربا دادربملیفد نادرگ داک

 .دوهقداصهچودم -.یریصن هدیرف تک ش

 رب واصت یئامنیسنامزاس

 نادرگداک و تسیدانس هرمرب اس۱
 - یدهمسلیاخ داد اوبملوفد یلیستاهداد
 : نانگیّراب - ین ابیشدیشمج هدننک هیهت
 - لیگ نسب باب ] بی یط کاله نان

 .تسرینطو| نهب هرهورف یتیک-یسرن-وذدآ
 بینک دنادسگد اک سومان ۲

 هدننک هیت - یقداصیلع.- زادربملیف
 دا دآ نامیپ:نا رگی زا -ین ابیشدیشمج

 -ینارهتدومحمسایدان_بوشآ هش-ین ایضد
 ۰ یئومتهک و هنارت -یذودون

 «یگند» سیراپ رد ءاسنلک

 هل رکشدادبملیف-یث افصاضدناد رک داک
 - ینابیش دیشمج هدننک هیهت - یسعیفد

 ب یئانبیدوپ .دقوث درهچونمنا گی ذاب
 دومحم - هعدوس - یژا ریشیتنج-یسررث

 . یریم وزیکنچ-ینارهت
 -یددافیریانادرگ داک سفقس۴

 -شویداددا دربملیف -دالندوادتسیداتس

 جریانآ یگیزاب-ین ابیشدیشمج هدننک هیهت
 .یلیقعیضت مونایچکد ق-كاسولم_یرداق

 -یبلطمدیسنادرگ داک كانلپسو

 مدننک هیهت -تدرمدوپ جدوت دادربملیف

 یدداقجریانا رگیذاب - ین ابیشدیشمج

 -عیفدسدا ذآ ی لع_ین امیلسنیدرپ-مادآ

 . هدا زمیخفیدهمدین | هتدومحم

 تعدداق جریان ادرگ داکس وهسعب
 لامک دادربملیف - داون دداد تسیدانس

 - ین ابیش دیشمج هدننک هیهت - یعیطم

 مارهب - هدیپس - یدداقجریانا رکیزاب

 دمحم ی ریصن هحیلم_نایچکد ق_تسرپنطو

 ۰ یلیقعیضت سو-لدقح
 نادرگداک و تسیداتس قداس ۷

 هدننکهیهت- یقداصیلع دادربملیف_-ینک

 قو ورهچونمنا رگی زاب-ین ابیشدیشمج
 و دایتخب امه - یئارهت دومحم - هلاه

 ۰ ,یریم

 - یعیفدنسحتسی دانس قایتشاس

 ینک دنادرگ داک- یقداصیلعدادریملیف

 نا رگیژاب - ین ابیش دیشمج هدننک ةیهت
 یلع_نیدل ار خف ریما ی ابطابطیگن ا دوش
 . یریعو بان اسک دین امیلننیورپ-داذآ

 اضد - نادرگداک دیرخرز 4

 هدننک هیهت -یعیف دهل | نکشدا دبملیف-ی افص

 قو درهچونمنا رگی زاب ین اب
 . هرحاس دیدرسک یماک

 دتسیدانس یفطصماقآ هدل او ۰

 هدننک هیهت - یدمحم رصان نادرگ داک
 یعیطمكلمرصان نآ رگی ژاب-ین ابیشدیشمج
 . نگید یاهدعو

 نادرگ داک «یگند» شیلیب ۱

 - ینابیشدیشمج هدننک هیهت-یدداقجریا

 دیدداق جریا-یمیطمکلمص ان نا رکی زاب

 .دی رف رهچونم یخی اشهدیشمج

 ملیفا رییس
 نادرگداک وتسیدانس رفسمهس |

 یقیقحتمعن داد ربملیف -یهل ادسادوعسم

 نآرگیزاب - یبیصم یدهم هدننک هیهت

 - یهارهب قداص_شوک وگ_یقوئ هزورهب

 .یئاضدمرکاضد_هلاژ
 یرگیدملیف نونکامه ملیفا رییسرد

 یئاسک یرون و یقوئ هذورهب تک شابمه
 یعالطانآ مان ذاذونه هک تسا هیهت تسدرد

 . تسین تسدرد ۳ هحفص ردهیقب

 هیقاثیم وبدوتسا هزات لوصحم«اهنزوگ »ملیفزا یاهنحص رد یقو هزورهب ۲7

 ملیفداکسال اوصحم «قاتل اق»ملیفز ایا هنحص رد قو و ارهچونمویدرون امیاكيپ ۲7

 ًامنیس هداتس - ۶۳ هدامش ٩۵ هحفص []



/ 

 لخاددهدرک زابادردیکتسخاب دم
 یهمهمهزا هک درک ساسحا هظحل كيدشهن اخ
 تسحاد اهلییموتا یادصوسو نابایخا

 :هدش
 ذا هتسخو یگدنذزاهتسخدوب هتسخ"

 دسکیمشیذآ یدوجدب یثاهبت .یاهبت
 دارف یشاهت زا دنک دوب یاهن اهبیپ

۳ 
 یلددوب هدزمدق اهناب ایخرد اهتدم

 .دوسب هتشگ زابشدوک توس هن اخ هبذاب

 دندادهمه هک درکیم لایخدزیم مدقیتقو
 یسکیدمههب تشگنا ابو دننکیم شهاگن
 درم هچ هداچیب دنیوگیم د هداد شن اشن

 .تسا یئاهنت

 لابند هب سک ره هک ت شادن بخیلو
 نآذا ستشیب ناشیداتفرگ و دوب دوخداک
 اداهنیا دایلو .دنشيدنيبدا یئاهنتهب هک

 یددقبو تسنادیم مه دیاشو تسن ادیمن

 وا دننادیم همهدرکیمرکف هک دوب اهنت

 نادب .دشکیمرجز دوخیئاهنتذاو تساهدت

 هشیمه دوب هتشگ زاب هنناخب ذاب تهج

 اجنآهبهک دوبئاجاهبتهناخدوب دوطنامه ]|
 دینی تیفاا

 شتک ی داک زا لبق دشهک قات ادداو

 دعبو درک بات رپ یاهشوگ هب هدروآ رد اد

 هات وکناتساد ۲

 فتا

 هرکس
 یمادآ هبدنکنداجیا یگادص نیرتکچوک

 یاخردنا ماذآ نام
 .تسیاشآ 3 دش

 دعبد درک فقوت دد تشپ هظخلدنچ

 هب درک عدرش اهداوید هانپ دد یمادآ هب

 داجیازیگنامهوت یاههیاس هامدون .نتفد
 ساسحاهک دوب هتف ین یمدق دنچ دوب هدرک
 فارطاوداتسیا.:.تساهدیتش ییاذص درک

 یزیج ای یسک ی لو تسیرگن بوخ اد
 .داتفا ها رهب هداب ودودیدن

 یکس سراپ یادص
 ردقن ]| رچ هک داتسرف تنعلدوخب بلریذ
 هچوک رخ آه ب تسا هدش ینالایخو وسرت

 .دناسرت اد وا

 داننیا و یرگید ٌهچوک هب دیچیپ هدیسرث

 یئوگ تشادیمرب مدق یدایز طابتحا اب
 هدنکیم هدادیسک هک دوب نغمظم
 هبیمادآ هب و داتسیا دیسدهک هچ وک طساوا

 دد درز یدانق غارس هب

 لفم ابیزهدن رپ .دوبین ادن زشکچوکس فق
 هدرک زک سفق هشوگ ددو دوب اهنت شبحاص

 یشاهنت زا مهوازاگنا دوب تست ادصیبو
 هنک ذوب هه رک هزاتدرف دربی
 و درب یمجن دسفق نآ دددبقچ شا هدن رپ

 ,.تساتحادان
 تفگدوخاب دیرخیم !رن آهک یزور

 یتامتتذامدوخمهات مربیم اد هدنرپ نیا
 اهتت هدرهزابیلو دشابن اهنتدامهو میايبدد

 وابیز دكچوک هبنرپ نآ مهووا .مهدندوب
 تا یا شاهدنپ تشاوخیمدرم
 نآذا نععیب فا تشاوخ یمن گی :تهد
 1. نشتسد و نفقزد:هخاب .اهبت
 داف تساوخ یدادقو دربیدادق فرطب
 رتکچوک سفقیاشفیلودتفین دا تسدب هدنکب
 ادوادرمدسرنداهبدرمتسد هکدوب نآ زا

 وااب یتدمو ددوآ نوریب سفق زا و تفرک

 اسنآ وهتفر هرجنپ فرطبدب و دزفرح

 یدانق .تشاذگ هرجنپبل ادیدانقد دوشک

 هسک داگنا تسشن تک رحیب هظحل دنچ

 زاورپ ودزرپدعبو تشادندواب اد یداذآ
 ادشزاورسپ تشاد هک درمرظن زاو درک
 تفد هدنرپیتقو .دشدیدپ ان درکیم هاگن

 اتتفد هناخنپشآ هبد تساد هرجنپ درم

۰ 

 فارطاهب یهاکن ذاسپو دش كيدزنیرد

 زابو درکیمادآیهلان دد,دادراشف ار رد
 .تسب دوختشپ ادردو دش دداورسپ :دش

 دچ ب
 نیرت ابیذءا فا

 رتشیبو دنتخانشیم ادوا همه هدرد

 3و دهد تک
 لی

 هه يعس هک دندوب ناوج یاه

 .دننکب كيد زن واهب از
 تقیقحردتشاد یدایزنا داکبساوخ

 دور رهو. دن دوب شراتسا وخ هدیاهن اوج همه

 ددیسک ءابیذ یاداس یداگتساوخ یارب

 یهجوتهمهنیازا و تفوکیم ادناشهناخ

 :دوبیلاحشوخرد قرغدشیم دا رب هک
 یدایز یاهناوج هکتآدوجو "اب

 دندشیم دینأت شزداموزدب فرظذا هک
 هشيمها راسیلو دنتفریم شیداگتسا وخهب
 دددیدیم هکتیا زادادیم ددباوج اهن [هب
 نیرت اییذ دا هدکهد نارتخد.مامت نایم

 امنیس هداتس ۶۳ هدامش - ۱۶ هحفص []

 ات درکت ادیپ یزیچ یلد ددوخب یئاذغ

 ی, دنام :فرطرب اد. شیکتسرک

 یتسح امادیشک نس تشادرب بوارشم طب

 یئاهنت دیکتسخ تسناوتیمتمه بدرشم
 تشادرب یاهلجم .دنک نوریبوا نتزا اد

 ادیپدن | وخبدناوعب هک یبلطمیلودز قروو

 .درک باترپ یاهشوگباد هلجم.درکن

 نابایخ ذا تفدنابایخ هب هدابود

 هناخ زا تشادالاحو دوب هتخیرگ هناخهب

 هزنسریوا من انایخ هد اتم دگمرایف
 كيدزنبشودشیم كيدات تشاد کمک اوح
 ًاهتدم.دربیمرجزرتشیب اهبشدرمو دشیم

 هدادایبد دزمدق اههچوکو اهن اب ایخرد

 7 یدوط یسک ره هک یث اجن آ هب تفر

 شیارب یمتا هاوخلد هب یسک ره .درکیم

 هدیسد الاحوا دوب هچرهیلو .دوبهتشاذگ

 اب .دوربدیاب اجک هب تسن ادیمو اجن آ هبدوب
 ای ه؛تساهنت یرهم الاح» :دیشیدنا دوخ

 دوخبدن و «دنتسهاجت ] مه یرکید نانک

 اهنت اد وا ینکقمتحا » داد باوتج

 نیا هقاب :انهغت الا هک ی اهنید
 تفگدوخاب زابو«یئاهنت هشیم» هک یثوت

 هک تساتسدد تسا نمزاررت اهنتیرهم هند

 نین وایلو دنتسه واربدود یاهدع هشیمح

 «.تساهدتنم لثم
 ناوجناسپونادرمذادوب رپ هچوک

 یدم.دوب هد اتسیا یسک یا هن اخرهلب اقمرد
 دزک توعدیاهن اخهباذوا .تشادن اپکیهک

 هجوتمودوبیرکید یاج شاوح دایلو

 اپکیدتفدودشدرو دهن اپکی درم فرح

 هک ی رگیددیمذا اد توعد نامه تشگر ب

 ۰ ۰هدرک دشیمدر

 شیک دنزنیا دوبدا زوررهداک نیا

 دوبجمدتشادن اپکی هک درم هراچیب .دوب

 دنک بیلجیرتشمودنکب راک اجن آ دوب
 ین امدرمهدشنیرفن نامدرمژادوب

 و دننکبیگ دن ز نجل رد دندوب دوبجم هک

 اب یمت یکدنذرگ |دیاش .دنژاسودت زوسب
 ی ادوخ یار هااهنآ دو ههخام اهنآ
 مهدباش.دوبهتفخ یگدنز اجن ] یلودندوب

 ,دوبهتخی رگ اجت |نامدرمذا یگدنز
 ففب

 طایخ »دشت ءانتعایب درم.دن دوب
 لخاد یددزا ادشرسو تفد شیپ اهن آهب

 .دزادص هدرک
 !یئاجت یرز

 اه را ننه
 هدش هدونکشاهرهچوا تدیدابد دش ادیپ
 .یسیپلاوحاهب درک عورش و داد یمالس و

 «دیدوب اجک ,یتسه|دیپ مک افآ دمحا-
 هدیتف رگیمن اد ام غارس دوب یتدم

 یلیخ نذنآ هکدادن شیاوج درمو
 ,تشادن يمامتدزیمهک فوح هدوبفرحرپ

 :دیسپدیم
 ؟هدادنومهم تساجک یرهمس

 هنالا یلوهدادنومهم افآدمحا هبآ-
 .ندربت دایمو هشيم مامت

 تسد» ,داتسیا یاهشوگ تفد :دمبحاو
 و دشژابدد, دءبهظحلدنچ :نارکید لثم

 عداخقات اذا هک دش ادیپیدرم یهلک ورس

 ۱ یتقددش ادیپ یرهم یهلک ورسدعب و دشیم

 تفگ هتفد نارکید فرطهب دید اددمحا

 نم.رگید یاجدیوربمدادن تقد بشما»

 «مدادنامهم بشمآ

 تفچو تس ادرد دسفد همه یتقو

 دمحا .تشگ سقاتاهب دوخو تخادن | رنآ

 نبنوج
 .درو ًایمددرپ ولابیل احشوخزا تسا

 فرجمهاب هرتخد همشچس یتقو
 فیرعت شناداگبتساوخ زا وا دندزیم
 1ز اهن هبع یوافج هک دیوید درگ
 .تناهدرک باوج

 ساسحا | راسهکد یسد یژود ءرخالاب

 دید.دنکب شیکدن زیا رب یرکفدیابدرک
 شنا داگتسا وخًهمهرمعرخ اتدن | وتیمنهک
 :اتنکب باوج ار

 هبیلغ یتقد هک دوبمه نیمه طاخب
 ودادن درباوج وا هب دمآ شیداکتساوخ
 .دیآ ذد وا:یرسمههب هک درک لوبق

 .دیچیپ هنکهدزد ران جاودزا یخ
 اهیلیخدادیم :ناقن یلمعلانکع سک ره

 هب :یضاد دورغم یاداس هشهادت زواب

 هدرک لوبق ادا یلو. دشابهدش جاودزا
 عاودژادوب نویهاک ة دن آرهک ی لعاب هک دوب

 نایمدد یاهلولو اداسجا هدژا یبخ
 ایضدسکا سپ .تخادنا .هدکهج نانارج
 .دوب ددها وخا دا داسهک دروخمسق

 اهدیذوت و اهفرحهمهنیا دوجدو اب
 هوش هناسخبد ذشسورع اداس هرخالاب

 تحانا دهدکعد یاهرتخد ٌةمهلایخوتفر

 یداکتساوخ وا ندوب دوجف اب هکدرک

 ۰ دنتشادن

 یگنید "یلع جاودزا لول زور.دنچ

 اداداس نآ زا دو دشن جراسخ هناحزا

 زاد دیه و هدرگدوخ نویهاک اون
 :ذیخ شب اب تهادتسود هک ی اههچاپ
 ؛ 9 :دیدیم اداس هک کید یاهویچ یلیخو

 . دیدننپیم
 هدکهدهب مدان ود اد وا تقونآ

 یاههام ینیی جاددنا لیاوا دنادرگربآ

 هن خرد | راراسکد رکیمیس هتینه لوا
 .دداذگن اهنت



 یرهمداهکد وب اهتدم , درکیم رکفتشاد
 شغآ سه یثاهنت هکذ ودنآ زا ,تخانشیمار

 .تخانش ادیرهم مهدادمآ

 دنچرهوادوب هتفد «هلال» هک یزورزا

 فزتدمنیایطودمایم اجنآ هب دایکی تقو
 .دوین شیک دن ذرد یرهمذا ریفب یرگید

 تساهنتدمحا هک تسن ادیما سیا مهیرهمد

 و .دیايم وا شیپ یئاهنتذا داف یاربو

 دی ابدم ًایمدمحایتقو هک تسن [دیمزین |سیا

 مه بشدمحا نوچ دنکب تولخ اد هناخ

 هک دوبن نارگید لیمدا .دنامیم اجنآ

 دن دم ایموا شیپ ی وجماک هظحل دنچیا یب طقف

 فرح یرسهم اب اهتعاس و نمایم دا
 هدزیم

 ندزفرحهب ینادارف جایتحا ودره
 لابندودوب هتسخشیک دن ززا یرهم دنتشاد

 ؛دن زب فرحمهیمک هک تشک ی میسک
 تشادنشمادآ یکیدهلالژادعب دمحا

 هقالعاسبو تحادلایخاب قباس لثمرگید
 شیگ دن ژ.دوب هلالیتقو.تفدیمن هن اخب امت

 تشادزیچهمه تشاد هک اد هلالدوب بوخ

 هک تشادن یزیچرگیددا تفد هلال یتقدو

 .دشاب هدن ز شرطاخب

 مهاب ودنتشاد تسددادرگیدمهودن آ

 تفدهک هن اخب دازوركيیلودندوب دنمتداعس

 .تفایدوک دتوساد هناخ

 یربخ هناخ رد هلال یادصدس زا

 اد هلال یلو دژرس هناخ یاجهمههب دوبل

 زیمیدد كچوک تشاددای كيطقف تفاین

 ..دکیمنشدد اد وا فیلکت هک تفای

 نیا ذا نم » دوبهتشون طقف هک یتشادداپ

 یرتهبیگ دن زلابند دماهدش هتسخیگ دن ز

 « . موریم

 یضمب هک شيم دوبجم مک مک لو
 داکندوبدایزو هارندوب دود تلعب اهبش

 .دربسب هناخذا جراخ

 ۷ اب
 هکدوب هدکهد ناناوجزایکی دمحا

 لفمدوب هتشاذگ یناوج یایئدب مدق هزات

 شت دوصذودره هدیسیمشدوخب _یناوجره
 دارکیح حالصا توبتومزپ مه نادنچ هک 5
 و دزبیم سکاد هشيمه اد شیاهشنک

 شایعس مامت .دیشوپیم نیمتدرت یاهسابل
 «دنکب بلجا دهد نا رتخدهجوت هک دوبنیا

 رهن دد تشاد هک یتقد اددا اداس

 یاشامت .دیددرکیم ینتبآ هدکهد یالاب
 مرگهظ ذا دعبذآ دد دمحا ةهنهرب ندب
 داچد ذور نآ ات هکداد اداسهب یساسحا
 تشادرهوش هکنیا دوجداب .دوب هدشننآ

 شنت دد سوهدمحا ندب یاشانتذا یلو

 دشيمدم>ا نزوا شاک هک درک هزرآ و دیود

 هک دوبنیا شایسمامت دعبهب ذود نآ زا
 هکددحا و دنکب بلج اد دمحا هجوت

 ادیرتخد هجوت هک دوبنیا یپدد هشیمه
 دادینعم یاههاگناب ذودكي دنکب بلج

 هک تسنادیم دمحانوچ . دشهجاوم اداس

 هسب یهجوت تهج نادب ددادرهوش اداس

 هک درک یعس .دشدد و درکن وا .یاههاگن

 دادیبتسدا داسیلو دنکت نکفداهب نگید
 شهاکن یدولدیدیم ادوا هک اجره دوبن

 یاهملکد نچتشاددای کی اب ,نیمهطقف

 دواب اهتدسدمحا ۰ دوبهدرک تحاداردوخ
 هبنامتشذگ ی لوتسا هتفرهلال هکتشادن

 دهاوخت اب رگیدو هتفرهلالهک درک تب اث وا

 یزیچهچزالال هلصوحتسن ادیمن؛ تشک
 دنتشاد یشوخ یگدنذاهنآ , دوبهتفدرس

 نودبیوتشادن شیک دنذ زایعی اکشهلال

 زا دوب هتفدو هتشاذگ اهنت ادوا یلیقربخ

 هاگب هاگد دشاهنت دمحادعبهب ذورنآ زا

 دارفیارب هک دادیمشرجز ددقن آی اهنت

 یپسددهک ی نذ. دربیم هانپ یرهم هب نآ

 یسلو درکیمیگدنذ عاندبهلحم ددودوب

 تساهداکچوا هک تشادنیقف دمحایارب

 شیئ اهلت ودزیمفرحدا ابیتدم هک نیمه
 ؛ دوبیفاک دزکیمشومآ زوآز

 اد شدوخو تسشندمحا شیپیزهم

 : دیسرپ وداد هیکتواهب
 :تعیذا یثاهنتذاب

 ٩ یدرک

 امشهدآ »۰. داد باوجشدوخ دمبو

 دیئآیم دیتشاد یداتفرگت قوره اهدرم

 اه زا یدای الصا عقاومرکیدد امشیپ
 سشکفهلالهبتشاد زونهدمحا «.دینک یمن

 ددوآدوخبادوا یرهمیاهفرح هک رکیم

 : دیسرپ یرهمزاو

 زونهنم؟یدادماشوت یرهمیتساد -

 . اهددوخن اذغ

 هرفسس رهوشونزكي لثمودنآ دعبو
 یبانح و تسدد یابل یرهم . دنتشن

 هک هاتوک نهاریپنآ زا یگیدو دوبهدیشوپ

 واهبدمحا . دوبنیربخدوبوا ششوپاهدت

 دیابدوریم اجنآهب واتقدرح هک وب هتفگ

 اب ذاشج هند

 ۳۵ هحفصدد هیقب

 .تسا شقشاعداکن | هکدرکیم
 ودک ادشدوخ داکاداس یاههاگن

 نیاهبرگید دبجا .درکوا رسا اددمحا
 تسا یدادرهوش نذاداس هک رکیمن رکف
 ءانگهکنآربءهدالع وااب نتشاد هطبارو
 یاههاگن .دنکب اپب مهنوختسا نکمم«تسا
 هرخالابدنکفایمدمحا ناجهب شتآ اداس
 نارگیدشچزا دود ارحصرد یزورودن
 اب هکدوب یلداداب . دندشوربود مهاب

 زاهکنآ دوجداب دندزیم فرح یگیدمه

 فرح رگیدمهاب هاگن هادا لبق اهتدم
 زور - یسسلو هی

 دنیوگبرگیدمهب دنتشادن یفرح نادنچ
 یتقد دشدربدود اداس ابدمحا هک ی مودداب

 شنمادوهتشنیبآیوج دانک اداس هکدوب
 اد شدول اتشوگیاهاپ و دوبهدژالاب ار

۳ 

 مهاب نادنچ اهنآ رکید دابنیا
 تسشن اداس دانک مه دمحا دندوبن هبیرغ

 ودره ندسک ی زاسببآ اب درک عوردو
 دشدنهاوخن هدید هکدوب تحاد ناشلایخ

 نسیند بآ یوج,یدنمونت ناتخدد نوچ

 نیب دوب هدرک ناهنیداظن ازا اداتود نآ

 + تفوگ"یم سامت رگیدمهاب .مک مک ددنآ
 دندزیمن فرح مادک چیه دن دوب غادودره

 ثبحا دندرکیمنمههاکن رگیدمههب یتخ

 ارنآو اداستسدیود تشاذگ اد شتسد

 لاح ذا دداد هکدرکساسحا اداس .دریف
 تسداب هارمه اد شتسد دمحادعب دوریم

 دید دا ناد یود تشاذگیمادآ هباداس

 . دیشک شوغآ رد اروا

 هظحل نامه زاودن [ دولآ هانگ هطبار

 و تخل هکدندمآ دوخب یتقد دشعورش

 اوه دندوب هتفدورف مه شوغآ رد هنهرب

 ناشیاهسابل ددنآ هک دشيم كيداث تشاد

 مدددابیارب دمحادعبو دندرکنأشت اد

 ودیسوب ادوا و دیشکش وغآ دد اد اداس

 یگیدمه زا دین زبیفرح هکن آ نودب :دعب

 .دن دشآ دج

 هادهب فلتخم یداکفاانب مادک ره

 لاصد نیاذآ لاحشوخ دمحا ..دنتفددوخ
 ینامیشپ تسنادیمن هک یساسحااب اداسو

 هکدعب زوددنچ.تسا رکید زیچایو تسا

 شیاههاگن هجوتم د دید اداراس دمحا

 نامیشپ ذودنآ هداحزاا راس هک یمهف دش

 اداس هک ت فای نانیمطاد تسیث تحادانو

 تشاددها وخقلعت وا هب نآ زا دعب

 دنتشاذگر تایف اداپ ودن آ هتفرهیفر

 و دوبنهناخرد یلع یتقد اهبش یلیخو

 دوددشیه دوبجه یرکیدرهشهبیغس تلتب
 اددا :یلاخیاچ دمحا دشاب هن انتخ زا
 ذایکی بشنآ و درکیمرپ اداس دانک رد

 هن اخهب دوبهتفک ی لع هک دوب یگاهبشنامه

 اب اد ربخنیا اداسد تفد دهاوخت

 دارسق د دوبهدناسد دمحا هب یلاحشوخ

 ًةناخهب مهذاب دمحا هکدندوب هتشاذگ

 .دورب ادان
 ۰# ب +

 اد اداسودن اسدقات|هبادشدوخ دمحا

 : دنکیمنهپ اد پاوختخد دراد هکدید

 لغب اد |داسدیودشتتدد سوه هظحل كي

 تمحناب اداس تخادنا نیمذیورو درک

 ددد تخاس اهد دمحاتسد زا اد شدوخ

 1 مداک ات نک ربمرسی» تنگلاح نامه
 یتخس هب هکن ]دوجدابدمحاو «منکب مامت

 یلودریکب اد شسوهیشآولج تسناوتیم

 , دهدبماجنا ادشداک اداسات دشیظعنم

 » دیسرپدشغداف شراکزا اداس یتقو

 هن , دادباوجدمحاو ؟دیدنآررت هک ی سک

 , دشن هجوتم یسک
 اد ناشیاهسابل دد نه تقون7 و

 مک ادزوس تفن .غارچ ٌهلعشو دندروآ رد,

 . دنتفرورف مسه شوغآ رد ادعبو دندرک

 | مهدانکدد .درک شک ورف هدنآشتآ یتقو

 هسک هشيم» فالخ رب دمحا :دنتفد با وخب

 | بشن آتشکیمیب ناشدوخأن اخهب بش فصن

 یشوماخرد هدکهد.تفد باوخب اجن ]رد

 شوکب یئادص حیهودوب هف رورف یکیرراتو

 باوخب مههدکعد یاهکس یتحدیسریعن
 | یداوید هانپذآیمادآ هب یدرم«دندوب هتفد

 ۳۲ هحفصذد هیقب

 امنیس هداتس - ۶۳ هدامش - ۱۷ هحفص ۲



۳ 
 یتسردن اهم یدند4> رد

 ؟ تسا هتفرگ ماجنا

 « فلتخم یاهن ویسیمک لیکشتا9ف تفروادمآ هامنیدنچ زادعب هرخالاپ 1

 نارهت یاهامنیس یدنبهجرد زا

 یاهملیفوفیعض روناب یاهبورغم یرا
 ویدداهچ ثروصب ار .دوخیامئیس نلاس

 گمدداج دو دنزاسب_مکدمآ رداپ
 ایدن وشیم روبجمدبنم دنتشادهگن یزارکت
 دوس نمض رد یهدومن هوخنلاس حالصاو ریمعت هب مادقا هکنیااب دنشاب موس

 هسک مدرم رظن هطقن زااما دوب اهنآ ظاحل رانی | یاوشیم ناشدیاع یرتشیپ

 نیا « دننامب یاهتسب رس نلاس ددتعاس ودتدم ملیفاکاب ندید یارب دن دوبجم 7

 ناریدم دش رکذ الاب روطس رد هکی تلعنامهب !ریذدراد یدایزعفگ یدنبهجرد -

 دنهاوخ دوخ شیامن هاگتسد ضیوعتو هضارق یاهیلدنصربیقت رداهاملیس

 ؟درعیمومعتشادهب هب هریغد ترارحو !وههب وهتیاههاگتسد هیبعت اب ودبشوک

 :درک دنها یخ کامک

 هک تماما »

 هاگتسید دْبوخ ملیفا نآ رو

 یتارییغت عضدنیااب « دوبن
 فیثک عضو نٍازد دوب دنهاوخ

 یشیمهدن اوخ «امنیس)مانب هکاز

 * دنروآ رو ناب
 تدههنکن ذنچ اجنیا امنا

حلانازیمدیابامتیش نل اسردهکهده یتیب شی وطن اهامنیسیلنبهج
 هدار

 < دنشاب- هتشادیلکشل اذختم یاهسابل"اهامنیس نانکزاعو دوشبصن لر

زجازاهک" میاهدز دووخ مشچت همه هتبلا
 .تملین یربخز ونه ننروو نیا یا

ننص فی ری هلصاف هکهدش هتشون |
 وتمک زتمیتن اس۴ ها نیاز اهیلاد

 29:58 رگید مدرم هک دوشیمیلمعیکدنب" نیکی مولعمژونه اب

شحف 3" یراک تانک هچعن روّو نزگر وبع هتسش نایچاشامتیاپ یورزا
 د

سرددز اب شیامن هکتسا یکاحا ۵دنب ,دب 1۳ اسان
 هدر عورشدرقمتعا

رتم نوچ یئاهامنیس مینکیم هدهاشمثچب المع اما
 تداعالصالاتشیرک ول و

عب رکیدی اب لقالو دن رابن لهعنیاهب |
 ملیفشیامتناهنآات دشاب هتشذغر ارقتعاسزا

۳1 دنب هکنیا همهزآ ارتفهماماد دنی امن ماق(
 یاراداهامنیس» ؛دیوگی مهمان نیئآ 

 , یاب نآمدهجرد یاهظیلپ .ادعت تروصرهردهکووب دنهاوخ طیلب هج رود

 ,) پیدا و مایآ هک .مينيرپ یم.کراد رهشزا امش « تشاب رتمک نلاسشب اجنع ؛ینصن زا

 هکی اهامنپسا رچسپ هدشرکا »3 اب تساهدش ارجا یزخآدنب نیا ًاصوصخمو

ورفیمطیلب هج ردهسالمع هن |هدشعقا 9: یذنب هج رو لومنشم»
 هدشن ارجارگاو.دنش

 -دوشکت راز وطتتوت هک یاهمان نیئآ .یارجا زا ذوشیمرگم ؟ نآلیل ذثسا"

 نیا _هتفرمهیود ؟. درک, یرادوخدیلسر بیاوصتی ش :زهش

اتسزوکلگشب هکز ربلآامنیس ,نل اسنوچ یثاهنل ابب
 9 هول ن

 ایزبخ نایرتشم یتحار لئ ابو و بسانمشپ امن

 دوبجم نآ تایم فدمآ دهاوخ لمعب ,نآ. رد

نی[ ودنی امن داجی ایل وحت هل اسنپ دنچ
 ین اههلب م

 تاجایتجا ,اب بسانتم و دنیپمدزرم:تروصب اد

 همان نیئآ ۵و۴ دنب رد. تسین هرومیب نآ کر لتهک

 ردلبقل اس۲ +
 هنعهنیمه ۱
 ۱۳۳۲ ر هم- امنیسهداتس یمیردق ویشدآ زا لقت

 : بس دابخا نیررت هزافا

 ٩ یغودداب یقبقح هناوب د
 تسادانق «دوینوچ دومیدابناج»

 هیداحتا) هماجردهمک اجمیازب یدوزب

 اریز هد وش رضاح اکیرمآ (ناگشیپرنح
 ملیف دد یزانذا :شداذرا وق .فالخرب یو
 نادرگداک تادوتشد,هدارک یا ددونخ «شب
 هدنیک ,هیسهتنازهلت» هتفربگ «هدیئشنار

 وديکب ددد هداد تیک یاهنفکف ؛ملیف
 هب هچوت نودب-هدنش نه اظهک مط یاهنحصود

 هدزک رد اهظایرکید :تاملکدوخزا ویدانس

 .يتضا تسکش._هکادنباد, مدیقع *اکاهادع,

 یحدویبصعتالالتخا ثعاب امنیسداک ردیو

 تالالتخ نامه, هجیتن ,لامعا نیاو:هدشوا زد

 هداننیاددیدعف|دملیک و ًاصوصخم دشابیم
 هیسلجهکیتق و هبنک یه یدایذ یداعف اب

 دوچزگ ده رش مولتمب دشر] وق ربا همکاحلپ
 اددوخهکنیا ابو هدشهنا وید» اقا ویوهک

 نونچپ .,تِتسامدز
 رنهشزدا

 هشیپ سه لع فان نقل

 شیهشددیوسنآرف فورعمدنمرنهو یدمک

 بون رد ٌمقا و: (ئ وز ول عداک) كچوکج

 منا (ولیخاکنود)-مانباد ناب ای. هنشارق
 ::ناب ایخ_حایتفآ سازمذد درک یداذگ
 تادادا فانورهیلک و تگار وب نهیفک لا دارهع

 تک نشءدوهشم نادمزتهو نا زاککبخو

 قناددق ابا لاین درب هدر

 هادننش [.قاوج وب" لدن ان یقاعرنهتامخززا

 یاین د)یاهملیف ذدیژاپباب"لدن اتفا ویزا

 (ولیماکنودتشگ زاب)و(ولیمآکنود کر و

 دینابر تابفاهب | ردلوخم یددسزعخ اهن

 هب زین كنارف دزایلیمداهچ غلبم هکلب

 «دن اسدصل اخدوس قوفملیف هدن زاس یناپمک

 دنادیمآهتمهو رخ ردقهک یزومک زادوب

 ...تشادنآ وتیمت یداظتن نیازج

 «یرشنیلوداک» رس,

 سوه»و «یرشنیلوراک» یاهناتساد

 اهندمتیقفوم لامک اب هک«نیل وراک ون اب

 اهنتهن - دشهداد شیاتمنیز_امنیسرد

 «نا رول نسلیسیس» .نآ ,هدتنسیون یارب

 زا هکیناسکی هکلب .دوآ لوپو ترهش

 یکنو یاهملیففوف یاهناتساد یود

 و دندرک هیهت «لدداک نیتدام» كارتشاب

 اب اد ناف نز نیا يمیبط یاهیئابید
 نآدافدوم دنداذ لات یصاخیکدربیب
 «دوخهتشچ»هک ای اقآ نياالاخ ود رک باغ
 «یرشنیل ورک رسپ »ملیف هیت لودشف دن | هدش

 نانژهنهرب نتب نداد ناسابات دنا تشک
 فاهنلیفددهکیروآ ره ثایلمعو ابیز

 مهیدیادجیفانم. ادوب هدش ارکت یلبق

 ولمممه لیفنیاتسین كش و دنروآ تسدب

 لیفنایچاشامت هک اههنحمزا دوب دهاوخ

 يئانشآ اهنآ اب یبوخب «نیلوداکون ابسوه»

 نونکات هکامس1 دوبختال انلقمرد

 امشمینادیمن و مياهدنناج یسایس بلاطم

 یساپسا یاهعوضوم ..اما تالاقمتد .هن وکچ

 !میاهدشنهجوتم امدوخ هک دیاهدید

 ن ,اههلجنم بل اطهودایخا ۲

 سابق ا:یجراخ ین امنیستالجمنی رخآ ز اب

 .دوشیه

 هن وکپچیهمه اهمایف د اقتن ادرومددح ۳

 هدیمک غیبت -امءانیز تشین راک دیعیلبت

 ب۱ :.ميتسههدشک داقتنا هکلب: میتسین

 ین ابچیاب, مهیهگ عوضوم ۴
 ربض ایه: لددددزا.اهشیکا !تنا. هلطم

 دی دومارف یمناذاهظا نینچادیعهاد
 4 یچراون نیلع یاقآ

 ددالوتهانتیس ناتکیزاب/شکععا

 یشدرفب تک شب نذیلوذوشیمپاچ امهلجتم
 11: ةتسا دنوجنومتلین نان [یاهسکع اف

 ._ یژابیملیف؛دد نانلاسكب اب :یخلسم۲ 2
 هدابشا دد هک سک ی رکیم:تشا"هدنکن

 یملیفدد یاب افتخ تشوفا یزیچ اهملیف
 بل ؟دنک یفزات یغل

 .. يبارض :ریم ياقآ
 :ادنتسین ,یقیقح تان اویجنیا .نیش

 ناولهپنآ الیلدد:نوسمانب ملیفدد هکیسک
 :۳۳ هحفصد هیقب



 ان
 دامنهب همهنآ نارهن مدرمهک «انآ

 دم آ هدر
 یئابرلذ نآ زا ۲ هکنیا ًاصوصخم هندنسپیمن اهیناریا هک تسایملیف «انآ»

 نآ یاجبو تسین یربخ لیفنیادد «غلتجفریدملیف ردون اکدم ان اولیسیدن ولو

 ذا هرخالاب ینادتوهشدد طارفا یشاددهک دننیبیم اد ینذ, تدارحرپ یاناولیس

 و دنکیم شومارف اددوخ, دددآیم ادخ هاگ ردب یورو دوشیم نامیشپ دوخا داک
 اسرتلاحنیعردد هدادا تش نانژژا یاهنومن «انآ هدوشیم قلخب تمدخددقرغ

 مغریلع دوشیم هکبش فاسدا مامتاب اما تسا دادیب هداومه ید نادجو . اتسا

 شوغآ ددا :بشو دوریم دنکیمداک اجن آرد هک یداب یدصتم هن اخب دوخینطاب لی

 . دنادذگ یموا

 ؛هدوسآد هلادنمتفارش یگدژز كيب ید لیامت هنتام هانگیوسب ششک نیا

 ریادءارکی تایونعمد تایدامنیب دیاب ءانآ» تباهدننک ددوخو یوقدایسب
 باختنا :ددرک سکمنم ملیف دد دوشیم هداد هزاجاهکاد یها ینامه

 مه ناتسدامیبدداما دنک ی مقلخب تمدخفق وا ددوخو دوشیم هبحار «ان» دنکیم
 مه مرضالا

 دداگیمن تحاد ادوا تفارشو توهش نیبلادچ هزخالاب
 یگدنزهبذاب تساكيدزن هکیماگنحد تسین هداداتس نزنآ رکید ان

 قمی افدوخسفننب :«ان آ»هنداحنیاددو دتفایم قافتا ياهثداج ددرک رب یداع

 ریدتخاونکی, لاتسادنیالالخرد ... دنک یمهشیپاد قلخهب تمدخ هداب ودودوشیم
 ینهدنچرهدوریمنیبذ -.دفز مهن آهک .دوشیم.هدیدجیهم هنحصذدیکی طقف_ هملاکم

 لباتقر یناویا یچ اش ات نطن ةطقن زا اصوصیبم :اههجصمیظنت دما هلداوتالوتبلآ»
 .تسین ضامغا

 نامساک و یدوتیو,ون اکنماناولیسنوچ یبوبحم"نانکیذابلگ.«انآ» ملیفذد

 درک یشوپ مشچنآ ندید زا یک دشیم «دنتشافن تک شهناول ادفارو

 باتفآ رد یناعم
 هدننک هیهت زرتنب ویلشسرولی ات تب ا زیل[ تفیلکیرمگتن وم :نانکی زاب

 .اکی رمآ تن وما راپ ین اپمک لوصحم - نلن ویتسا جرج :نادرگ داک و
 «یثاکی رمآ ی دژایتكي»باتک تسدنیز هدنسیون : ؟دزیددروداوکت» هکتیماکنه

 دزبک ی منروصت نگه .دهشک نیارحت .هتشد هدشعقاد یانجامكيزا سابتقا ار

 دهاوخ :امنیس هدرپا یوزب یندیدو:بل اج ملیفكي تزوطب» وا زا هعبنزقعن راکاپهک"
 ذندزکیم ؛هنجیت «دیشروخ -ردین اکم» سم توپ وا 2« باتفآ ددیئاکع»,دمآآ
 یچاشامتنینچ كيوددکیم ینهذیچاشامت ها فک تعابلوا هلهوود هکتنا یزئا
 ندغآ دّوج وب: تلعب هکی اهن ۲ اهادنک ی هابتشا یقشعزیکنا رفاکت ملیفك اب "زنآ
 ادترکسیم ومویعسا رجملیفهب«ینیغ»یچاهامتکياسن اه انناراذ یئانشآ ی اتک نیلج
 ناوج سیف اجو"یقفعیا رام هک هدوبن نیا رگ ره روی رد رود وه هد وضقم "هک تک [دیم
 زا تسا یا هناامح رب ودیادشد اقعنا روی درود وگت دوطم.دهد ناشنیروصوهداسلکشب از

 بک :یمدا رقایاپو تّسدرب طیحم هک ی دویفد هعماجخ

 اب یناجلاب ناوننب اد«نمیتسا جرج» هک تببا دویق نیمه

 و یقیفخ قایناب دوخ تدالخرب و یلایخ یایندزا, ارواو دعدّیم یکیتشتکلآی لدنص
 ناوتیم ادواریطن هک تسا یلوپمس «نمیتسا حرج».دنک یم ته ددیمآ ذولآ درد

 تدوصب هندره اه(نمیتسا خرج ):ف رک هده اشننادرک رس هدنب [یب ناوج اه

 یکشاهرطفدنچ طقف ودن ورب ایندزاذیم ات وماکان زد دن داذگ دوخ .لایما رب, اپ دندویجیم

 .دندیبیدوخ هارد, هقردپ
 :ندوک موکحیم یا رب ةشیمه .نآ نهاظم مافت و هعماج

 دهورا رقهجوت ددوم] و یدمعغ ای یومع-تفاذج-باکع ر)اللغ ةكييانودب ,تلسایهم
 ددینراکبم) ملیف رد, مينیب یه هک تسا

 دوام زچدل رادموراف آهیلک | ری ز,دننکیم مادعا اب, موکحم ۱3« توج»

 و هدابمآ یرصانعننچ

 |لیلد نیمهب ددوریخ,نآ هجیتن خاخت |: مولعم ید

 ۳۳ .هحفصرذ هی

 * یورب هرخالاب دنتشادهقالعنآ

 ۲۹۳۸ لاسرد یتقد یوسناریف هدومذآ نادرگراک رلکهند ...#
 , یامنیس ؛تسا هدرک ظن داهظا دوطنیانآ هداب ردا ,دمآدوجوب قطان یامنیس
 هدمآ دوجوب ننه دضربهک تسا یک ادتشحو و هقلخلابیجع دوجوم قطان
 9 . تس تا

 نوجسم اددوخ تیقفوم مانت كيمک هتیپربح تناذودیمیج ..
 دن

 نویسکلک ددوفنلگر ی

 :نتدوخ یاب دج :یاه

 هیصوتهب تب داسبیلوا یاب دوویل اه ناطلتت لبیک كالک
 1دشمادختسا :ویدوتساا دد# نر ۱

 (بتکز ات یکی یودزا زا ددوخ ,كچوک دنمرثح

 «تنومعیشخاد» ماعب !هدنکیم.هعلاطم ارنآ شددام یمیمص تسود هک لا لا

 دونکآمامثزا سیيرعون. هاججیریضتف زا ین
 دتادا دبیت

 تب

 اهدومن سابتقا

 . ههام(یاهملیف زا یلک رامآ تاب

 ۱۳۳۳ لاس لوا
 هک تسا رختفم امنیس هداتس هلجم نونکا تشذگ ۱۳۳۳ لاسزاهام۶

 اف یاههمانیبو اهامتیس ۱۳۳۳ لاس لوا همین زا" یقیقدو هجوت بلاجرامآ

  داهاب فداصمهتشذگ هام۶ . دعدیمدارق دوخ یمارگ ناکدنناوخ دایتخار»

 بلاج و هگ درب یاهملیف نادنچ لومعم هنن ام نیارب ابو دونب ناعساتو
 یورب لاسره مود هدینرد اهملیف نیرتهب .تساهدشن هداد شیامن یهجوت

 ۱ لود یراق رظف دد اهابنیس ثما لوسم هکن انجو دی ایم هدرپ
 داد دهاوخ ناشناد رمآ نیا هدیآ .ةنهد شیامن اددوخ یاهملیف ینونک

 تشون میهاوخ ۱د۱۳۳۳ لاس یلک دامآدوخ زورون صوصخم هدامش زدامو

 ۱دنآ یا دقت اناید یابه امنیت دد ۱۳۳۳ لاس لدا هميئدد
 هتف مهیدد جات -دربلا -ٍامه بنارهت ایام -كلراپ -لیورتم-لاتسی رک
 ۶۵و هبترم نیلدا یارب نآ همانرب ۱۵۶ هک دنداد شیامت ملیف ۱

 هک یملیف ۲۲۱ .دوبهدش هتشاذگش یامن ضرعمب موسد مودداب یارب همانرب

 تع سست شی ایند فلتخم یاهروشک تالوصحمزا هشهداد تیامن
 بم ملیف ۱۵ ناییا -لیف ۲ ۴رصم -ملیف ۱۴۶اکیرمآ زا
 اوطسرد هک یتسزهفذا .ملیف۳هسنارف -ملیفهس ناتلکنا -ملیف٩ یوروش

 یا دد یبرع یاهملیف هک دوشیم مولعم نینچ دیدومن هملاطم الاب
 امتیم بلغا نین "اهن | هدیهد شیامنو تنآ هذرک ک ادیپ یدایز,یرعشم هن اقبأتم

 رظتددیرتداین دادقمزیئ لاسمود همی یاب هکدندوب كراپو نارهت یاه
 .دنهد شیامن دنراد

 اهمایف نب.رتیب

 ۱ یاتساهد رک همیب الدنویلیمكي غلبم



 نارهت رد یوروش یامنیس هتفه یرازگ رب تسانمپ

 ک  وتساروالسیناتسا » ابد ونشو تفگ 9 رادید

 رد» ملیف هدنزاسویوروشیامنیس نادرگ راک
 «دنمارآ نامدهدییس ؛احنبا

 اجنیارد»ملیف هدنزاس و یوروش یامنیس سانشرس نادرگ راک «یکست وتسا دوالسین اتسا» ابیرادپدرد «امنیس هراتس»ریبدرس راتخمیقت هترزیزتهتفه هبنشراهچ [7]
 .درک تبحص رگیدلئ اسم یرایسب و روشک نیا دیدج یامنیسد یوروشرد یزاسملیف هوحن هراب رد «دنمارآ نامدهدیپس

 نا رهت ددیوروشملیف هتفه تبسانمب
 یاهملیفشی امن زا مد رمهک یل ابقتسا هب ظن و
 رهانذادعب ۷ تعاسدن دروآ لمعب همان رب نیا
 یلعتوعدب انب رسهم ۱۰ هبنشداهچ زود
 مسارم مایپ یئامنیس ناهزاسدد یسابع
 «یکست وتسا دوالسین اتسا» اسیاهفداعم
 نامد هدیپس , اجنیادد» لیف نادرگ راک
 . تفرگ تدوص «دنمادآ

 نا نت .ددچب دریل ساره و
 هبحاضم .كي امنیس هداعس نانگ هیون

 ماجنایکست وتسا روالسین اتسا ابیصاصتخا
 هبحاصم نعم هنب هکنیا زا لبق . دنداد
 نادرگ راک نیا هدابددتسا رتهب میذادرپب
 . دیشاب هتشاد یرتشیب تاعالطایسور

 ۱۳ زا یسکست وتسادوالسین اتسا »
 یاهملیفددیزاب قیرطذا امنیساب یکلاس
 دوخهطسوتم_ تالیصحت وا .دش انشآ فلتحخم

 و دیناسد نایاپپیگلاس ۱۸ دد اد
 یثاهملیفدددشثعاب امنیسهبوا یدنمقالع
 ینادرگ داک «نیاتشنزیآ یمگرس» هک

 یناهجگنج ذاغآ اب .دیامن یژاب؛دومنیم
 گنج ههبج هبید ۱۹۴۱ لاسدد مود
 .دیدرگ حورجم گنج نیحددودش ما زعا

 زاب ههبج ذا «والسیناتسا» ۱۹۴۴ لاس
 «یامنیس سه هاگشیاد» دداد و هتشگ

 یربهد تحت ملیفدد یزاب . دشوکسم
 هاکشناد دد هک دش ثعاب نیاتشننیآ
 یدوگیرگ و هگ دزب زاسملیف نیارظن تحت

 شیب شیوخ یئامنیس شنادهب فستنیزوک
 دا یئامنیس تالیصحت ۰ دیازفیب شیپذآ
 نامه دد ودیسد ءامتا هب ۱۹۵۱ لاسرد

 یدادربملیف فلتخم یاهویدوتسادد لاس
 ات وا.دش لوغشم یلمعو یاهفرح داکهب
 اهن ]یاتدنچ هک هدرک هیهتملیف ٩ذورما

 یاهلاویتسف د عماوج زا یددعتمزیاوج
 تسا هدومن تفایدد یناهج نوگانوگ
 و «مدرم و نیمذ» وا یاهملیف هلمجزا
 نیادد هک دشابیم «داد یوروکینپردد»
 یسدد فورعم دنمرنه «فوناکت» ملیف

 .تخادرپیتقن یافیا هبداب نیلدا یارب
 یکاولسوکچ دوشک یداکمهاب ًادعب ید
 هک تخاس اد «هم هام یاههداتس» ملیف
 دد هک تسا یبیاقو هدابدد نآ ناتساد
 لیف. دتفایم قافتا یناهج مدد كنج
 یفدرعم یاهملیف زا «تهجتفهزا داب»

 دو تخاس یکست وتساد السین اتسا هک تسا

 هک دنک ی موگ زاب اد یناوجرتخد یرجام

 هلو هایسیاهزورنتفای نایاپراظتنارد
 هن امیمص هک تسا یدرم تشگ زابو گنج

 . دیزرویم قشعیوب

 تدم هک وا ینالوط یاهلیفذا یکی
 دیشکت محز نآ نتخاس یارب یدایسب

 زا یکی ساسارب هکدوب «امنامز» لیف «مایپ»یئ امنیس نامزاسشی امن نل اسردراتخمیقت ویسابعیلع قافت اب «یکست وتسار» [7]

 سددرعءاش «فتن امرل»:فدرعم یاهناتساد
 دش میظنت تمسق ۳ددملیفنیا . دشهتخاس

 (یامتو میسک ام « میسک امسالب )بیت
 شیپنرقودرد ملیفنیاناتسا د.ت

 ددوم یلیخاین دردنآ هژوسد دتف ایم قافتا

 لاویتسفلداهزیاجملیف نیا.دش عقاودنسپ
 نیثید«هبنشودات »ملیف .تسا هدوب دا دوکسم
 یماصتخا دوخب ادیئامنیسیهمهزیاجدنچ
 مزیاج دلچ نیا ذا یغ ::تسا هذاد

 تفایددهبقف وموا یاهملیف زا یدادعت
 .تسا | هدشیددوشت هدزا یزئاوج

 ؛اجنیادد» مانب داملیف نیرخآ
 یودوشلیف هتفهرد هک «دنما دآ نامدهدیپس
 زین ولا ویتسف رد دشهدادشیامن نارهت دد

 نیرتهب ناونعب اد یاهرقن ربش هزیاج
 لا یتشدد يلیف یا دوبدرت ادوگ اک
 هیسود دوخزدو هتفرک هزیاج زینلپا

 نیرصمهم و تسا هتفرگهزیاجدنچ زین
 راکسا»هتفای قلعت نآ هب هک یاهزیاج
 هدوب ۱۹۷۳لاس «یجداخ ملیف نیرتهب
 :تسا

 هک «یودوش نارکا» یئامتیس هلجم
 «نیرتهب»نیبمتیا رب یمودنآ فد هلاسهمه
 لاسما وهتشذگلاس ,دیامنیم دانگرب اه
 «هبنشودات »یاهملیفمددن اف دنیا قیرطذا
 ناوشب اد «دنمادآ نامدهدیپس اجنیاهد
 هتخانشیوروشدد هدشهتخاس ملیف نیرتهب
 یکستوتسا دالسین اتسا یضاخ لاحدد .تسا
 انپ دیامنیم ینادرگ داک ادیدیدج ملیف
 تشذگ رس هک «هایس شوگ اب دنیفس میب »
 وهدوبگن ددیفس هک «میب»مانب تسا یکس
 .ددادیهایس یاهشوگ

 ۳۶ هحنصدد هیقب



 تخنیاپ یئامنیسهو رگ نی رتیوق رطفدیع صوصخم همان رب
 انیاس - ناربا - كيفیساپ - لاسروینوا

 یشرج) [راتسآ 9-ایرد - نوراک

 مو یو روشامیا سیب عست ورسک نیمیتت مایفانیت

 مه

 ,وهراص چريا (
 ما

 . مس ۴



 «مارآ»

 دوخ فدص زا هک یدب راو رم

 تساهدمآ نو ریپ

 ۱۳دد هات وک یتادم ضرعدد
 ناربا یئامنیس یاهلوغاب ملیف
 نیردنچ اب زود رهد هدرک یزاب

 ۰۰« تسدورب ود زاک داهنشی

 یئابیز زا اهنبا
 تسداد ول آ دامخیاهمشچ وهدیشک

 غارس یو رد هک ی دادعتسازا اب

 ٩ ودرهزا اب ٩ تساهدش

 دیناوخب اد لخادتاحفص





۳ ۰ 

 اهنیس رد تخببط

 ددتسعیبط» هتفهنیادیدج حرط

 هدشح رطمهکیتالا وئسهب .دشابیم «امنیس

سیفن هزیاج هدن رب ودیهدحبحص خساپ
 ی

 هتشاد هج وت دیابناگدننکتکرش .دیوش

 نانآ یلاسرا یاهخساپ یمامت هکد نشاب

 نیاذاگدن رب یماسا .دشاب حیحص دیاب

 مالعا هلجم داشتنازا دعب هامکی هقباسم
 :دشدحاوخ

 هملک نآ رد هنکدی یبب مان ملیفجنپ- 1

 *دشاب هدمآ 6هام»

 نآدد هک دیبب مان ملیف جنپ - ۲

 2 ت ها جا جا و

 : یقفا

 .دشاب
 هدلک زا نآ ردهک دی ربب مان ملرف حنپ- ۳

 ۰ دشاب هدشهد

 ذانآ دد هکدیربب مان

 شام هدافسا

 نآ رد هکدیرب مان ملیف ته

 + دش اب هدشهدافتسا « اب دد»هملک زا

 بف جنپ ۶ :«ناد اب » هعلک هک کی سبب مان
 «دشاب هدمآنآ رد

 أ ثآارد هک ذی ربات مليفب۷

 * دشاب هدشهدافتسا «نامسآ »هملک

 لطاب نیمت لایذ۲دوخخساپ اب هارمه

 تک اپیود ًانمضد دیمامن همیمضزین هذشن

 + دیل امن رک ذا ر«تاقب اسم)هملک انتح

 اهقساف ین وی زی ولت همانشی امن و رهظةولص ملیف هداتس كچوکماف - ۱

 ناورشریما هتخاس هایساککملیفرادربملیف تاچ وک مان

 نایوجارجام میظع ملیف هدننکهیهت و نادرگ راک ۲

 روشک و دنیب نیعت طخ - قالشابیاهب رگ هچب ملیف هداتس كچ وک مان ۳

 ثوباص لوصحم - تخاونکی سابل

 هناگیب كانجسرکمستسا هدزیس-نموین لپ تعرشاب یلیفذاونع - ۴

روضح رد شمادآ ملیف گی زاب و و جومرعاشلیماف - ۵
 لیماف-نارگید

 رطخزارتالاب ینویزیولت لایرسروتکآ راک
 نایماح ینویزیولت لایرسرگی زاب لیماف-قمر - و

 دبنار فیامنیس یشحوهبرط_ ولابتک ملیفروتکآ چوک مان - رب ۷

 انگنت ملیفنادرگ راک كچ وک مان -امنیب :یمیدق روتک آ (نیلیف) تاچ وک مان-٩

 رسپ - نیدرف تکرشاب دوب یملیف (سناش ۰.۰... )  تسیددع بس ۰

 برغ یامنیسزادوب یملیف (ناروتیوم ...... ) - برع

 شیپ رنه كچوسک مان - سلاجم زا یسلجم - هدنرد ناویح ۱٩

 حیرصفرح - نافوطملیف
 نمهزینکو هب رجت و نز یاهملیف هداتس ۲

 ۰ ) - ومالآملیف نادرگ داک و هشیپ رنه ۳

 یدرون امیاكيب تکرش

 سم :یدومع

 نیرفآ شون و یورسکی_هاکتکرشابدوب یملیف (....:. هصق) - ۱

 نم یاههقح ملیفروتکآ كچوک مان

 را زفلع هوکشویتن وب یتشکر دشروش یاهملیف هداتسی - ۲

 نوخ داقعنا نیماتیو - هزوفر - هدشن تشو زونه-هشیپ رنهراک - ۳

 ناولهپ - سناکسو نالپ ره یوررب کیدادربملیفنیب دود میظنت ۴

 یماظن یاهین دیهزا -روهشمشیپ رنه (درف) كچوکمان

 تسا ینامیپ - تایحبآهمشچو یشابمیکح یاهملیف هداتس - ۵

 یی رت رسنپسا و رنگ (هتربا دتکرشاب هوب یملیف ( هتسکش ...... ) تبع

 ریویلآسرال تکرشاب یملیف ناونع
 تسیل وپدحا و  یماظن نارسزا - ۷

 هناگیب نابزیالاب - روآیتسمتف - 8 ۸

زا-تربلیکس ی ول رظن تحت نیک لکیامتکر شاب یملیف - ۰
 یاهینداد

 یئامنیس نیریش
 ایل اتیادد یرهش-_نسدوهلار تک رشابدوب یملیف .... هاگتسیا - ۱

 نرولایفوس هاگدازو

گنج یتشک- یسدد قیدصت - نفلت عرتخم - هتشگر ب یرم - ۲ 1
 ی

 یکبسرهظم - هدشنالمزونه - مناخبجعت یکرت تشوگ بس ۳

 ارحص هاگتسیانیمششد ول راهنیج یاهملیف هراتس ۱۳۴

 یاهملیفنادرگراکلیماف _یقو وزورهب تک :رشاب یملیف ناونع - ۵

 اهیاهفرح و یربتنگر ملا

 (ناتسذوخ) نهاد شن" سابعمالغ :زا حرط

 اب دوبیملیف (درفم ..

 هدّنمآ «باتفآ» ای «دیشدوخ» هنلک

 هم ميس

 هنکن ۱۵9 ملیف ۳
 ات هک روهشم مایف هس زا هنحص هس

 :تساهدشپاچ دن (هداد شیامن نونک

 اس هقباسم نیادهتکرش یازب

 مان -سیرتکآ و روتکآمان تملیف

 .دینب ونب ار هیهتلاسدراهربملبف
 اد«تاقب اس» هملک امتحتعاپ یور

 دوخ خساپهارمه ًاتمض «دیکامن دیق

 هدشن لطاب ربمت لای دكيو قیقد سروآ

 . دیئامرف همیمض

 دعب هرامشسرد ناکدن رب یماسا "ِ

 .دشدها وخمالاع|

 تشه رد رص تفه

 مشش هتفه

 لها وا هکدیئ امن رکذو هدربمان كيرب وکیلنتسا زا ملیفدد -۱

 تساجک و

لاپدو «نکنک :یاههلیفهشیپ رنه ۲
 ؟تسیک «یوج

 ؟تسیک «هايسیوق»ملیف هشيپ رنه ۳

 «تعاس هملک نآ رد هک دیربب مان رلیا و مایلی وزا ملیف ود

 .دشاب هدشرکذ
 هشیپ رنهود ف نادر راک ؟ تسیک ی ئالطهجنپ باتک هدنسیون ۵

 .دیربب مان ارنآ
 نادرگراکمسا و هدرپ مان اد«كرزب هزیاج» ملیفهشیپ رتههس

 .دینی ونپ (دملیفنیا

 دناهدرکیزاب «خلت جن ربدملیف دد هکئایلاتیا هشیپ رنههس -۷

 . دیربب مان
سس ۱ ۱

 

 امنیس هداتس - ۶۳ هدامش - ۲۵ هحفص (ت
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 نویپاپ
 داک حلاصمو داوم نینشا نیا رد

 « هنادربمین اتساد::دنداد دوضح سف اش

 ندرکغاد «نادن ز ذادارف .ممصم یدرم

 تدافتمین ابذ هک یرتخد اب يزابفشع .مخ زا

 داهظایهیامنتف نگ داکب .الامتحاو دراد

 یهفاضاب,.-تسین حایتحا ,نتسهبار قشع

 (وبمدرتنوتلاد.) .بوخ تسیدانس كي

 هب نیاذ تسیت ,یبوخدای زلف نوییاپ اهآ
 یارجا دددوجوم یاهد اضتو تتشت لیلد

 . تسا ییاههیامتسد تخادرپ و رثایلک

 > رد وب دانش هک
 «لدا دادید رد

 . هداد دارق یی
 ناز

 یاب اتایقفو مانتوی
 یاهنحصش تن سبالددین اد رک سذایباهر

 نایدآ  نامیسد لغم هربزج نادنز زا

 یرگید درنم نویپاپ هک یاههحص ,تسا

 یدرمزآ الیبق هک ییاهف خدا )
 دد_,دهدیم دازیق بطاعم, هدینش ینادن ز

 اهن ویپ اپدادنستذداد دصقوبمورت اجتیا

 یهسأمح الامتحاو) دهدب ناشزدایز اد
 نایشناب ریفاشامآ ..(اهفرح نیازآو دانا
 زا هیانک )دیمریپیهدش ,یلغق لولس نداد

 یریگ ولج ی امنیا ندیسدرم هب زا (داندرم
 ی

 ووبمدرت نیب يرکف یهضدامم نیا

 دوشيم ناسا ملی میس
 لیفنیا رد هاگداد اف, یهحص هکن ایچ
 یاهتسدید هتحمنیا یارجآ) ادرتفاش
 رباگد ییوگهک ,هدمآدد یتدوصب سفاش

 یمیمصت ,,هتخیسک ماجل سارهكي یهنیمز
 (تییکییم-انکست رد یرا رطنا
 وا يارب د دراد یعامتجادض تاساسحا
 هلند یفو قطب هلمقن زا شات
 یظن نیا زا وبمورت هکیت دوصرد
 نطبدد هکیداضت دیاشد .تسا وا

 دییأت رد ,تسهملیف رخآیامن وللدا یهبحص
 ءدقاب فوف یهتفک

 دوانشنادن زكي ملیفیادتبا یتش
 ناینادنزهک تسسا ینادابد هتفرگییاوهرد

 یتدوصدد .دنکيم لمحا د هدش هدرشفمهب

 كيبملیف یاهعنا یهتخایب تسد قیاق هک

 تایددیهتهپرب هک تسآ یدادآ یهلپسوا

 كي لماح طقف یباتفآییاوهرد و نشورآ
 تا داذآلاساآ

 درف یاهنامدآ یب یفاش یداشفاپ
 فاطعتا رویادانلس هکااجناآ ات, قوش,«ینیارگ
 لقم.دنکیمن داجیا یلکشم ,دهدیم ناشا

 ربقاش هک نادنز ذا نوا
 نتساوخآ كمکرد اد نآ تنکش تلع
 متسیسبا ددوخهک دنادیم یناسک زا نویپاپ

 نویپ اپیاههقلعردوین | هتخوف نا دن زر طلغ

 كي ,هناومن ناوبعب): دنتسین تایشادا. ااب
 ین تنویپاپاهک اجئ1:تلن» بوخب هنحیض
 ددن اد اسهنا وژپ هک لی صخش زا, هثااونپا

 یما كمك یاض افت دنککیم: سو بحتهشیشآ

 ادوااههیانورمینیبیمببش نیمهب (دیامن
 تفایدد.هن داپسیم هنب نج نادالج, تسدب
 یکییداتددژا نیش سوبحم ثعاب لیگ دان
 دردب هدش یدادی نخ قیاق. و دوشیم

 هکدهدیم نان هتیلا همهنیآ - در
 لسوتنودب اددوخ نامرهقدها وخیمرب

 رکسید كمك عون سه اب .بهذمو هبآ هب
 مینادیم هکیتدوصدد .دناسرب یذوریپهب

 یهقالع,درومیاههیام زا داحتا یهسامح
 وبمورت سوماقدد نگاو .تسا وبمورت

 مسینکوجتسج اهنآ تسکش یارب یتلع
 سفاش هک هچنآآ اب یاغم یزیچ اب املسم
 مهیتاظحلاما .میوشيم دربود هداد ناشن

 عضوویدانس لب اقمردسفاش یتقدهک تسه

 هلمجزا زیچ همه ؛دریگیم دوخب یداقتنا |
 .دوب نیم مه اد اهداجپ

 7 الثم

 دوخ ندیسوپ رب رظان نویپ اپ هکیاهتحص
 نویپاپاجنیادد .تسا توکسو ییاهبتدد

 ددرتفأش تخاد رپ هب دیک

 شتسود هب ندرک تنایخ رکفب یتاظحل
 یناخیه شنکاو فی ها نیا ددعفایم
 دّوخ لالحمضارب ندوب دهاش تلیب تنا
 ندش فصنهکنیاو نادند نداتفا دومن رد

 رطاخب یکیدات رد شندوسرفو شاءیج
  هاتسرفیم شتسود هکت سا نیاز را
 یسادح ناهرهق تند لمعاا ع یا اما
 هک دعذیمناشن از هل وعف یمدآ کای تننیق
 هدشجراخد امن تر وص زا هظحل .دنچ»یانب

 هکایلاح دد دریگیم ,يناستا یاهولجنو
 كيا نویپ اپ ذادوخ یون )دوو

 فیارعتریاتب و هدتخاس یسامخ نامرهق
 ات ها تایصوصخ یا

 وتسین دورپنامنتهق نتفاش یلو
 قیافربذاّونت"نویپاپ ,ملیف یاهتنا ددرگا
 اریسامح نامزهق کای .یئات "دوخآ یوتب

 دوّسحلیلدب زینپنیا ««ددانگیمنهخ رد

 یویدانسزا یاهظحل رددیمورین یویمورت

 فاطنانبف اشتخادرپ لب ًاقمدد هک تسوا
 یتقداجباخ هک دیتک هجوت ای .دادن ناشن

 یرگید یدزاّرت 3 دتفایم قافتا یسیانج
 یدابتبیص جواب

 رییقت تیاود رخآ

 مچ پنآ درگ راک نسع

 ناّشنتسا زا زتهاددهنافکا هک افیفسن |وف
 یا ام تافماط هک اهرم لحم ردسیم
 دن زادن ایمای ردی اپ نکن ایبمع يهزج
 ذااما تساهنادیمشوه و خلت یزنط هتبلآ

 متسیسد امن الثمو دهاکیماهدامن_تردق

 !امنتساهداتسن - ۶۳ داف وحش

 هرابود لیدت دونهتفرگ اپ لوک ا# هکار
 رصاعم یهسنارف دد نادنژ كيا یزابب

 رب زین نقاش یهیکق هجیتنددو دیآامنیم

 ناب. ملیف .یادعب ادد هک یحایس یاههمکچ

 «داب قاهارکیما تکارحیماطن هدشخ زرط
 هدوشیم

 زاوتب ان تعادداب ةتيمز نیا رد
 رکفاجنیا .دد اما. داد.همادا ناوتیم نیا
 ارچ هکنیاو ملیف تسکش لیلد منکیم
 هدش نشدر , هدماین .دوجٍو هب راکهاش كي

 . دشاب

 یزیچ نویپاپ هتشذگ یهدابرد

 اددانیماهتا ,ددوم هکبیا زج) مینادیمن

 ژااد"وا یدامنیهببج نوچ (هتفرگرارق
 ذ شاهدنیآ هداب دد و .دريگیم ید
 یتیمها هکارچ تتناد يهاوحت یزیچ
 یدیمون درزد اف رس لیف هکاریذ "دان

 قداذآ یاربدرف شالتهب نداد هوکشو
 ینیبیمو هدش هتخاس
 ۵۳# تشذ تدوضرد :تح) "ندن اه هدنز

 اهداادهگن اب: (کهرد "لوپ:فلرگناهدپ
 زار نشت ید قا لرن ۲ .نفرروت .وقاج
 یطیحمژآ ندرک دا یفیا رب طقفهکلب عیاقو

 نآآ. ابف ههیسکزا ها یاوخ < با
 یتیانج باسح تدوص .ددادن یگنهآمه
 ِ کناتشحو هدشن بکتیم هک

 )یکتیدات ,یکنسرگ.«یعامتجاا یاهتیمورحم
 هصالخروطب و مدعردنتفد لیلحت ,توکس

 اههار و نتفرک شیپ دد

 ندنادنگ ماگنهنویپ اپ مل ..ک رم فریب
 تخس یزرطب كانقوخ یاهنارحب نیا

 یدازآ یبیگو جتسج هداوپمه هناجوجل
 فا

 خور نی
 بن ۳ یریذیان فاظعتا ساسا

 ویپ اپ گر تشمهج اهن ) یریذپ انفاطبنا

 هاش ترس( قوام
 طذک تام شا لناهحالامرهف

 دا یلیلمت لیف.دشیم
 ژاشوونک متسیساب هزداب مدد تسا دف

 ربیندوتستماهتو ززابم

 تمداقم و هدارا

 عضو زا :یماظن نآ یی شتهب .دینک عوجد)
 قیرگ نااوت ما هکن انیمه(«

 رد نهاد ییدرام 4
 اناهْئاز

 د نویپاپ
 :للیفت_ادوشلُما «ویشجیج.هداراینوآزآ هی

 میهافم هتشد كي ناوتیم یتح و.ددرک

 : هل کام فرد یکتتکل اید
 :نات ات ان ز) .دنبا ةدوجو یطلغ
 ما یی 3 اکتالقبیلط نا دهاوخیمهک
 كن نکیا اهسابل :دومن ددهک )نان |یجوف
 .. دوجنکم یایهاةغ,هباشم یاهلولس
 1 نان 111 نام دن نره (دوشیسهدن ای امن
 :ینیبجتو ام طفحا هی قوف مت )اف )یکی
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 ذا باتسجا .یانسبو.یدرف یاهشزرآ

 دهیم ب هژدابمهب متسپساب ؛ ندشلکشمه
 هژٍرابمنیایهجیتف درفیدآزآ و.(نتیتن آ)

 + (نتتس) تسا هک مردآ دات
۱ 

 ولت نام ملارم انامهآزاب یاتسرامیب
 دن عضد یابمهبنویپ اپ دورو یادتبآ

 ۱ دا اه سام ) ناتو یتایخ
 دناو ناب رم دیابت اهیاوآ
 فاش گا انآرک یاد دید زا نیلواب
 د درادووجد زونههن وک دامننادن زنا

 اقب واقبیا ریدرف شالت ملیف یلصا يهيام
 ادیتسودنویپ اپ .تسایدرف یداذآ یارب

 قا روا لعاجکي)صحشنی رتدیمب دوجورد
 فشک (نادنز) بیرغ یطیحمددو (هضرق

 ةسک) هلماعم كياب اقنآ ییانشآ کیکیم
 شالت_ اهنآ "یودره یاربنآ یانب ریژ

 ید امت-عایب یهنیمزبو ( تسا اقبیازب
 لماکت

 افو
 رکب

 نیا جیددعب دوشیم عورش
 یعقاد تفافد و لب ابی هسوتو

 ییاج ماگسهب اکدهک ددرگتیم

 دان شیاّرب هن ایفخم لویپ اپ زا

 اچ نوا مت نیوگ هک اووطت 7هن ایفم)
 یچ هظدحل نت ادد (۱تسنایگ رب

 اما هفوشیمآ لقعسمهدش

 ِدتس رفیبم
 م

 هب اهنآیحور

 یک دن زا یداظعن | جیهیب اهعفارداگد

 شموهومدیما هکیماکد) هریزوجد دودخم

 نیباذ| شو, شلیک جا ودزا خلتتیمقا اب

 هوخ یعونهب شاهچغاب اب (دوریم
 5 ین اظحل ردو دی ایم تسدهن اعلب |

 یحود لداعت الامتجار داهک. دنکنیم یکف

 یداازآ هب نویپ اپ بهداد تیدنازب
 یدنتبودن آ ,ماد هک تساچنیا گر

 نایلشت نی رخ زد دوش یکی
 ددهک تسا .یملیف نوبمپاپ تفگ ناوتیم

 تل ددقآ و ک هل اد ور لو کاتسمهیزآساضف
 «اهشومناطاسزآ رتهب یلصایهیامندناسد

 نادنز رد جنار یهابت درگ ییوصتزد

 دا فا ون رگ قو نادنزژا داف زا وت قفاوم
 اهنیاذا نیک اپ یعطسدع هداومهیلو رزب
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 یمایپ.رقاب

 را رقیب
 مهیدداقجویاذآ يرامشيب یاهملیف

 یرگتی اب ماقمدد یهو

 اددوخ

 ینرآدنگیراک هتیمزید
۳ 

 داکهاش نی رتهب ید, دابیای- و
 یسدافمیف نا ادتسود دن یر

 1 یم هر
 کت ظن زا رو ملیف



 رتمک اد شریظن ,اهگو لایدد اهرتک اداک
 یریگی بیشدافیداجتیاهملیفرد ناوتیم
 5 ! دومن

 نیا یفدرتشیب ملیفهژوس و تایصوصخ

 تا یرتخد هک دیک م قدص عوضوم
 هکنیالیلذبدزادترفن شددامزا هک اوج
 یاب فاشآ و بایعا ءداوناخ زادیابن [رچ
 از هج وب روخردو ریگنا باملعا تفت یبا
 یسدافیاهلیف دنهرتهوابیز هداتس هدیپنت
  دداد هنهمب

 یکفتهزاسلیف نیا
 هدرک ءاقلاذارقیب دوخرفا نترته دذ
 نیا دادشتناذا تسا یزفابذتومت اهن
 ژانتینزادمب ملیف سناکس نیلدآ .دنمرتخ
 ودزا هک هچب تخد ود ندشورب دینی
 یابی ژن اکسنینچمهودن | فلتخمهدا ون اخ

 قیوبک یاهگولاید لماش هک لیف طلناژا
 هک دشابیم [ریحزبم7) یلیل د (هنزپم)
 خلتیث اب .دادومند هدش هدناردرپ یبوخب
 ًاصوصحتو تسافورمآ یمووح یک یززا
 یصاخ :تلاخهکملیف شوملمو مع دا
 ۰ تسنا نیسحت لب ًاقذشحب یمملیف هب

 سوت هک اههنحصیزیمآ گن دو بیک رت
 یدادیملبف یگن رهقی رظب یعیفد هللا کش

 نا رگیذاب + تسا نوژومدابیزژ اسب هدیدرگ
 و تیام شفت ءافیا یبوخم دناهتسناوت

 دنا قروزف ناتساد تیصخش بلافر المک
 ریزداک نی تهب زایکی هک «هدیپس صوصخب
 شوخی رلهتیل اعقانا رود ناعخرد»یاه

 ناتجمحد تسا هداد هئارا لیف نیادد اد

 اوخود آلا دتهرتهنکیدیزاب

 «دشابیم بل اج
 *شتاسملیف نيآهب لاوتیم دییب نیا زا

 یدمب داثآ رظتلم اد ةدوب داودیما نیاژا
 تشذمامت وناد رگ لاک هنگ هیهتهب : دوبوا
 ثاتس نبت :ابوخ ملیق نیا هیهت»ناداکردلا

 ققمک هبالب كنه اکیاتسع 9 موگیم
 *مراشفم

 یدنویدبعث ر مایک زا وها
 ۵ هه 1

 انکمت
 نادازهرکآ هک تّنا یملیفءانکست»

 دمی داب رهوتساهژات مهزاب ینک اشامت ٍدای

 بیاد-یددان هبترم نادازهدی اب اشأمت زا
 ادناشنا رای یگیدو هدازدرفنم -یدن ولا

 هتسخو دنکن, درد ناتتسد تفگ و دوتس

 ۰ «دیشابن
 دوشیمعدرشذددایلب قاطا زا ملیف ژامغآ

 هک ییاهن سن اوجوپیاهن اسن ازا یاهدع هک
 تسدضسنْیا دادوریگ ددیدامیب نوچمه
 هقلح ددایلب نیم كيرودهب ,ددن نیم,اپو

 یلداشتیتنه (لدامت)کب رظتبمو دن |هدز
 هدّزک شدزخ لچم جست !اداهمدآ نیا هک

 .يگژج رایسب یدنباطرشكی طاعب مهنآ
 شمسآ فالخ رب هک تسسدش وخ یلعهرخالاب

 یلیخ تسدقودیلع ارت دنیا اهنتهن)

 هک ی اهژانونرپ

 وهدوب هجوت

 نامهاباد ۳ هچو دتنکیه

 یجنم ذناب دنچهب ندروخزادمب هک داش
 ردهک یآههجأاف .دهدیم ناشندوقیم لک هب
 هب اد اهنآمدهدیپس ینادابو كانمن ياوه

 هکنیانودب "تسدشوخیلع ,دتکپم يتسي

 هسذا یکیلق هبرجنمدحاوخب شدوخ
 رد و دوشیم شدوخیتابتفرط ناذدارب
 یزدان ةکییانگدت *دریکیم دارق انگتع
 دیک نیوصتهب ینالصا شوت زا تیقالخ اب
 ددنکیم "انگناد دزیچ همهژاغآ نامهزا
 ناب ایخ اههچیوک :نآ یورها رءددایلبقاطا
 دریذپینایاپ اتگنت ردمایفذوخ هزخالابو
 ناعناز نا نارازغیکدنز هک یملیف
 هادهدیم

 ْننجكی هدنزآس:ناوتیم از یددات
 ادخ) "نشملیفنلوا نوج تسناد یاهملیف
 تایلا هتب اد هتنگ نیا مش(ییق ذظفاح
 قرادعم هک (ریشکنت) نینچنهو هناشریم
 انگستا نطاخب ادیزدات.دّون هداتفیت "اج

 *یل اتسیم شی اهراکر گیدنظاحتبو
 قلا راکنیرعهب زا یکی دارد

 شر طاخب ةکدون هدرکادشیرکیژابنآ زود

 هدوبر مهار متش نشاپش
 (نب.9زق:اکدن زیسبع)

۳ 
 ژاس

 زا هدن بک داودیما .رفاكيشزاس

 هببک يژابمليف .بوخ,تسا یزاسملیف
 ةراب بد ,تواضق ياري ,ادام شاهتشذگ
 وشرن] نیلوا عقاددد) شرثا نیرخآ
 - ترس ,یامنیس كييارب ماگ .نیلوا
 شاس.ددادیما یکقت لمأتهب «شزاس»

 طیحمرد امد دن ایام هوخب دام
 ار ؛طیحم» ینالسوبتم.مسیوشيمهصالخ
 دهدیهدآ رققمعت ویسد رب ددوج هن اف اکبشوم

 تیبقا ویاهزد و دیتبهنیا امشدپ وگیم. امب
 ها ی لپ اما

 یموبیاجنیسبسدد تسییقا تام

 :تیتروصب هتسا فای دلوت واالاح

 یامنیب طیحمرد هدنذاس یرکفاب وجوت
 ینالسوتیهک تساهیما) .دراذکیممیقناریا
 ییفایشزاس ملیف ةدنٌدأمینالسوتم هثیمه

 ی

 دح اتهک یرکیزاب یقوئد زورهب
 و شزرایب یامتیس زاادووخناکحا
 لیفذا عقاورد تساهتشادهاگن دودیدازاب
 *"یاجمدرسملددد یئایمیک هتخاس «یصیق»

 اضدلیبقذا ی اهملیف اب بیت رتبو درک زاب
 .شزاس...دلک آشاد,هلت زارآ ی ف «کدوتوم

 زا شیب شا هژات ملیف رهاب .دونیپ دوس
 اب, قرت لتکشم یاتهراتک شب
 هدابنیا دد دوخ هکنیاامک ۰ دریذپیم

 ژرموطخ كيزادیاب شزاسرد» : دیوگیم
 و یدمک نیب ادیپان هاگدكيداب یلیخ
 ینیکنس هفیظو نیاو (مدرکیمدوبعیدج

 :رتمک نا هتک تسا یلکشم داک ۰ تل
 شزاسدد یعقوت دیلو ذیآی میبیرگیذاب
 هچره تفارظف تقداب ادداوشد هاد نیا

 .دنکیمتباث اد .دوخو دیامیپیم رتمامت
 دهاوخیقو ونامههشیمهدا هک دنکیمتباک

 : دون
 یرادربملیف اب هک ی قیقح تمناماو

 ةدددم» هکر ج هبلک شاد ملیف بوخ
 یاهراک و ددنویپیمام بوخنادادربملیف
 رد « دهدیمهئارا لاخیات ار .ییوخآتبسن
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 . داد ادا هک دوب نآ شیب اتمیقوت
 رتهب هدنیآ یاهداک رد اریقیقح مداودیما
 یملیف یقه نیا زا
 "نامیشپدوخ هدرک زا ادامشندید هک تسآ
 2 دنکیمنا

 دوب داد - رهشمرخ

۰ 1 

 بستس 94 رد ز
 .دد,هک تسایزاسملیف هلک نونیرف

 ًوددادیسمب ماکدونخ نمجشم ریسم
 داثآ زا كيچيهاب ناوتیمث ادوا یاههتخاس
 اب ار هل ورک بیا ناف
 .ميتخاشيمهتشدورف اک بوخاعبسن یاهللیف
 تحت داهتخاس نیرتهبد نیرخآ الاحو
 و.هنادروسج یملیف بش تسوپریذ ناودع
 ایکس لیفنیا هکن  ابتساوتیاهژوساب

 ویا تالاب یارفاملق نتدب
 ٌهلکنودیرف ددوخیم علیف عوضومبواجب
 مسایق یکدن ززاذوركي ندادناقن یارب

 ندزوخلیق زا لیق رد (یلیقفیفت م)هایم
 یچاشامتب هریغ و ندرک داک- ندیباوخ
 اتهک یاهحص نیرت هناخاتنک :تساقفوم

 : هب طوب رمهدشهدید ینازیایاهملیف رد لاحب
 (یلیقعیضت یم)هایسساقندش ءاضرا هحص
 ملیفنیادد هکدوب شدوختسدد نادنژرد

 3 - .تسا هدشهدن اجنگ"

 یگ دن نب تسا یخلت هاگن بشتسوپ ریز
 هقبطذا (هایسمساق) .نادرگ رس 3

 ندشانشآ ههچنكي ُةيحوراب عامتجا نی
 زا یوشالت و یجراختسیدوت نز

 ندرک ادیپ یارب دادمابات بش يادتبا
 نذاب یزابقشع هلیسوب دناوتب هک یئاج
 : عانقا |ددوخ یسنج یاهساسحا یجراخ

 یاهیدایبدب شیارب تشونرس یلو دنک
 >.همهنآ اب سخآ و دروآ یه دوجوب خلت
 رد ات دنکیم نادنژ هناود ادوا توسح
 هک ی شئاههتحص 7 ٍسجتابو یئاهدت

 شما

 .. تساحرطع

 ],تسا هدش هت است مدرم ۳
 .یضترمبوخ یزاب لیف رگیدزاتمم لماوع
 و یربکا ناتیلَس تكتعق تكيزومو یلیقع
 فی _شیدادیبملیف یاربفسات رخآ رد
 :یزرهاطدب راب

 دووادتربلآ-نارهن

 برف زا ارهنشدو رفاک یاهلیفالبق
 جیاد یاهصقن مغریلع هک میدید هلک
 :قیمع و تلاصا زا فیعض ین امتخامن
 .تسوپ ریذ 3 تفکیم نخسایون یاهدنزاس
 یارسب تسا یاهدن زرا و مکحم دنسبش

 ف یتالاب یاماجیپ ۳

 ۳ ۱ ق تستر
 دور بطموروشیرسوت یاهرثقذا یمدآ
 تباتوا یارب نتفخیاج .تسا امعامتجا
 اک اهامتیسیاهیلدنس یذیهاکر تسیق

 دا اتتسمداج اهتداپ ۳
 ۱راه امتد فیل دزجیهاک
 یاهقاپلاق ندیدزدیحاگ , امتیس
 اقتا یکید یاهیدژد الامتحاو
 یرتعداب اد ساق هثداح دئلب
 :رتخدزا "دها وخیممساق دنکیمانشآ
 او مساق هکیئاجنآ ذااما دریکب ماک
 تب دیو روخیرهوتهزا ومعنآ
 زا دریگب ماک كل رتخدزادنا وتیمندا
 فتسااب میل اخوت هتبلاو رتالاب,یاهتردق

 1 وکوت) هو ی

 :ملیفرد ادا هک تسایاهژوس
 یوسمویدام یاهرتفنآ ی طد دزادرپیم

 وصت هب عامتجامیظع شقكيزا یناوج
 ز زاهک یلبپاوس اما دوشیم هدیشک

 دزاسیمناکتشآت كيبه تسوپ

 3 هدشرکفد هدیجنس
 رفبش تسوپریذ *تساهنالپ
 اردو طغیاههخیدن اب ات تیم
 اسملیف هلک نودیرف فرکشو

 "بش تسوپریذ .میوش
 ؛تک حآ یاربدشاب

 + دنایوو



 زیم تشپ هک دوطنامه ناخیقنیلع
 رطخكي ؛تفدورق یکقبدوب هتسشنشداک

 نآ زا ناخیسمشدرکیم دیدهت اد وایدج
 ونازباد وا یناسابناوتب هک دوبنیشامق
 دشيم یمخزیتقو ًاصوصخوا . دروآ رد

 . نزویالاع ۰ دون شیادولج نک
 درگیاهدذلیلذو هدنامدد یمخذ دامنیا
 تشاد مزال یگدنذتلاحهب نتشگ ربیآرب
 ماع رب یا هک دو یک ناخ یقتیلعد
 اپ ادشتدوص قرع.تخید وایکدن ز

۳ 

 فرد هاو اتسودوا .دشدها وختسرد

 تیعضدزا هد افتسا اب صوصخب ودوب لوبقددوم

 هلصاف كيدرک نکفشدوخاب ناخیلعرون

 . هدمآ دوجوب ناخیلعدون ووا نیبدیعب
 دروخرب وا اب ناتسدامیبدد هک ین امذزا
 درک |دیپ دیهادرتمک درک ادیپ ادیدیدش

 مهم لماع یفرطزاو دورب شدزا

 لفمكنیاهکدوب مناخیسش هناخهبلوخد

 هک یعلاحرهبو ت تشاددا قوا تسدردموم

 ددادناخیقنیلع . ددو ًایمشدد تساوخیم
 ولج مادآ و هشكيدوصقم یاهغابهچوک

 تفرگد ارقان
 كي ددهک دیداد مناخیسشعقوم نیاددو
 و هداتسیا هرجنپ یولج یداعریغ تلاح

 نذ نیا . ددوخیم بات و شد وخ

 لاگنچردنا
 یناددوخ تادفاک دو هده سآ یتنعلدرگ

 وا مناخیمش . تشادنلتنک و

 .3رکیعباتر پنگ اپب یتعادان زا ادشدوخ
 ستمدنچا رلیبموتا لومعمقبطن

 درک كداپتخردكيریزهچوک لخادرتالاب
 تشادتسدب | دشیتسد فیک هکیل احرددعب و
 و تفرگ دارق هناخددكيدزنات دمآ ولج

 تاکرحنیامامت . دشددا و یاهظحل زا سپ

 تشاددمگیهدن امددو نیکمغهدیددنمودت
 و واناجلختلاح,مناخیسمش نداتسیا هب

 نیا .درکیم هاگن ناخیقنیلع ندشدراو

 دنک دواب تسناوتیم هنوگچ 3
 دمآ هتفد وا هناخب شتسود ن

 نشددیرگید دا رام اش روت #
 رکفدد قرغ .دادهیکت تخددبو درک
 درسنیاات دوب هدش ثعابیلماعهچ .دوب
 رتهدن امدد هک الاحو دیایب شرسمه هناخب

 تسناوتیمهنوگچدوبهدش رگیدنامزرهژآ
 یرکفتقونیادد .دنک لوبق ادعیاقد نیا

 .داتفا ناخیلعدونس هب
 نفلت كي تخادئا فا طاب: یهاکن

 ودیلد تفدكسویکكيدزن دید ادیمومغ
 و شیورسورسدرکهاگن .تشادن یلاید
 دو دید اد یمیدقیشدرف تاینبل هدابداوخ

 تل اطب هداتهاص تفد هام فرطت
 درم نیا ذودیقوم نیا .دمآدد میظبت
 .تساوسخیم هچداذا دمت درئد گدزپ

 ناخیلعدو نادخشیپ یولجدمآ تع

 نمبیداذوداتدنچ منکیم شهاوخب

 ؛تفگس پس درک کفیمک دادهژاقم

 -دونتسهاجنی اذی دادحایتحا نفلت هبرکا

 ذگ سپسو درک رکقیمک ناخیلع
 نفلت هجاب وت زا ماوخیم هن -

 تفددوخلخد رس

 ۱ اب ود دنچو

 لخادو دشدود تخادناوا یوزات هنک

 هذافم هبششپ هکیلاحرد و تفدكسویک
 دامش دوب
 :من اخیسمشهتسخ و هفخیا دص هظحل

 د یشوسگ تعسبدعب و ددوخ
 هسچ مناخیسمش هب تساوخیم تسنادیمن

 كي هدابود ودرک ثکم یاهظحل .دیوگب

 زا اد هدامش و تخادنا یگید یلایرود
 هدابود یاهظحلذا سپ .تفرگون

 ناخیلعدو-ذد تشادرب ادیشوگ مناخ
 :تفگ

 ...هدوطچ تلاح .یسشمنم
 لاحب ات مناخیسمش یارب

 ناخیلعرون تشادن
 :تفگ درک تکمیا هظحل

 :یتسهاجک وت هبوخملاح-
 ی )تی

 هی متفگ ,نفلت كويک هی هب مدیسد
 داهان و :یایبیرضاح من نب

 توکس. یاهظحل ات «میدوخب

 اناخیلعدوسن لد یوت لد ,دش دارقرب

 ؟ساجن وا یسک ؟یایم .دشیب
 تعرسب و دش لوصه مناخ یسمش

 یسیلد۱۰ .تسیل مک. هن .

 تسیث بوخ دایذ ملاح نم ۰ ینودیم
 مهدیم حسیجرت .هنوغاد تدشب مباصعا
 . درگب درب تدوخوت . مشاب هنوخوت
 هدیرفیتساد ...هنوخایب رتدوز مهدعب و

 هایم نکا
 .دایمن ندا

 ندوبهتف رگ البق ومیمصت
 یدرک گر زب رتخد ؟ یچ ینعی

 ؟هش تنمشد هک

 العف لاح رهب . درک هشیم هچ

 تا اس لوتسمرم

 . هتفد -

 هنوخوت یسمش یتقدات هتفگد بال

 .مایمن نمتسهوت
 «هداد قحدشابهتفگ ونیا مهدیاش

 .هدرک ادیپ ودشردام

 یزسیمآهوشع تلاحاب مناخیسمش

 تمشچزابالاح یدید,نوج یدون -

 داتفا ناتسهدنهدای تلیفد ددوخ هلاوب

 مدوسح ,مداد لمحت نم همهنیا اب یلو

 .دوخرد ادیتین ابصعلانعشحو تلاح

 یلونخانشیم-اد نژنیا دا .درکسح
 مننک هچدوخ بسلق لباقمدد تسنادیمن

 :تفگ ودرک لرتنک اد شدوخزاب

 ؛مدرکیم(ریم مدوخبوخ دایسب
 .هنوخ مایمرصع یاهفرط

 میشما ۰ ناجیرون اییدوز سپ

 شاب نومیک دنذ بوخ یابشزا هنوتیم

 احاذخالعف
 و لیلذ .هتفشآ و هتسخ ناخیلعرون



 نفلت هجابذا . تشاذک اد یشوگ هدن امرد
 دوبع اهتخرد تشپذا مادآ .نوریبدمآ

 دارقناخیقبیلع لیبموتا كيدزن ات درک
 هبب دعب . درک رکفیمکد داتسیا تفرگ
 هچوک جیپ دد هک درک هاگن شدوخلیبموتا

 1 . دوبهدش كراپ

 شایبموتا فرظب ودر ددتا دشی اهمدق

 -جیپكيد درک زاباد بقع قودنص .تفد

 هدابودو تشادرب .ادزیت گدزب یتشوگ

 تخادن افا طابیهاگن .تسب اد قودنص

 تشپزا و تشاذگش ییجزد اد یتشوگ جیپ

 تفدناخیقنیلع لیبموتا فرطب اهتخرد
 سکچیه .داتسیا لیبموتا. دابک یا هما
 زا هک یدادهزانمنجب دوبندمآ و تفد رد
 :تشاد مهواو دوبهتفرگدرخلوپ دا

 شاهزاغم یولج تخرد هیاسردو دزیم

 یهگردق نجطمتفو ردوب هدرک تسا رتسا
 ابودروآرد اد یتشوگ جیپ

 ورفبقع پچ خرچ دد اینآ تک حكي

 لییبموت | تیسكی یاهطعل زا" یو درب
 سما دآ ییوگ هکیل احرد دعبودمآ نیئاهب

 نیمهبد تفد نکید یاهخرچ فرطب دش
 . درک تادوس اد خرچداهچره بیترت
 .تشن اهكیيتسالیودراشف, اب لیبموت|

 تعرسیدرک مامتاد شراک یتق ونناخیلعدون
 هدرک اباد ردو تفد سلیبموتا فرطب
 د دددآ رد یداکیس .تسشن نآ لخادو

 .دش هریخ الاب هرجنپ هبو درک نشدد

 . تشاد یدسب تلاح مناخیسمش

 ناخیلعرون اب ادوایاهتبحصهک ناخیقنیلع

 . دادواهباد مزالدرگ تعسب .دوبهدینش

 درک دیزرلیمشتسد هکیل احردمن اخیسمش
 . تفدورفمادآ تلاحكيددودرک فرصما را

 شفیک هکیلاحددناخیقنیلع عقومنیا رد
 ۱ تفک تسییماو

 زا , هشهب مایباجنیاب نمک نم
 تدوخیتشادا ودهب جایتخا تقدرهدعبب نیا

 نم ۰ نکبمهیرکفهب نمضددنم شیپ ایب
 ون مارب وت ماوتیت هک میاد شم یزد

 . هرت نما اجنیانوچ . ینک میاقتهنوخ
 دروخیتخسناکت ناهگ ان من اخیسمش

 .درک دایرفهتخوررف رب تدوصد تین ابصعاب

 مرهوشیکب یا وخیم,یا وخیمیچ هکیید
 . یچهک یدک لایخ ۰ هنکبیرک ون تا رب

 هکیل احردودیهنختدشب ناخیقنیلع

 : تفگ دشیم جداخردزا

 مدال مرگا .تسوتلیم هکیدندا -

 ,هنکیموتمیرک و ناخیلعرون ًاملسمهشاب

 هک هن نبیف یحذاب تساوخ من اخیسمش
 اد ناخیقنیلعدنت و نیگتنس یاهملقیادص

 یتحادان اب . دشيمدود هک دینشورها رزد

 كيسپس و درک ودو تشادربیداگیس

 هکیل احردوتشب زشدوخیا نب بدرشمنا ویل
 هرجنپ فر طب درتیمید ایزشمادآشاسحا

 دنیبب اد نایفنیلع نتفراتتقر

 :يبیمناد وا

 اد شداکیس نیمدنچناخیلعزون

 دوبهربخ هناخردهب روطن ابهو درک نشود
 یاخعت اخزدژا هکدیذاروا عقومنمهرد
 " دوبت مولعمهک ادشزیوع دایسب تسود . دش

 . دوب هتفد وا رسمه دزنیتجاح هچیور

 دد تخزد تشپ ودرک زاباد لیبموتارد

 . دش هربخ ورنورن هداتسیا نآ هياسهانپ

 (۲۱) هتشذگ یاهتمق هصالخ

 هدی رف . دنتخانش مهاباد قشعراهب زور كي رد شویرادوهدیرف

 ون ایپ میلعتها رزا شوی رادو دوبهدش كرزب یفارشا :هدا ون اخكي نمادرد

 هدی رفیردامانمناخیسمشقاذمب یتسدددقشع نیا داکیل و درکیمیگ دن ز

 تدرک رود ردمیمصت یگد اون اخ رواشمناخیقنیلع یتسدمهاب و دماین شوخ

 تساوخیم اهاغوغ مامت زا رود هدیرف ردپ ناخیلعرون . دنتفرگ هلاژ
 ناخیقنیلع و مناخیسش . دنک ظفح اریفارشا یگدن زنیا یاههیاپ

 ككرزب ینامهمكيهب همان ربیا رجا یا رب اد شوب راد یلیقهمان رب میظنت اب

 تعرس هدیرفیل و دندرکانشآ یتنعل درگاباروا سپسد دنهرکتوعد

 ناخیقنیلعیدایاطسوت ین ادلیبموت |ماگنهب ودرب سلجمنآ زا |ر شوپ راد

 رد . دندرب یناتسدامیبهب اد اهنآ ودندش بات رپرزب یلادوکكيهب

 هتخانشدوب یشوهیب رتکدهک مناخهلاژ ینعی هدیرف یلصا ردام تاتسدامیپ

 دش ناتسرامیپ رد شوی رادد هدیرف نتخادن رب ددصرد من اخیسمشودش

 یوسب هدابود تسا وخیم ناخیقنیلع . دندربن شیپ زا یراک المعیل و

 راتفرگ ناخیقنیلعطسوت مناخیسمش یقرطزا و هدرک اب شف اسرسمه

 یلودورب شردامن اخهبتسا وخیم هدرک ادیپ یدوبهب هکهدی رف دشدایتعا

 . دوب وا نتشادهگن شالت ردتخس ناخیلعرون

 دد تسا رچدپ شیاهكيتسال هکنیابهجوت
 هددخ هکیلاحرد و درک اب ادلیبموتا

 نامرفتشپ تشادبلرب اد یاهنادوزم

 د دادرارق شیاجدد ار جیئوس و تن

 ناخیقنیلع.دشنشور لیبهوت| . دن اخرچ

 اههگنید یودلیبموتا و داد یدیدشزاک

 یدایز كلاخودرگ هکیلاحرد داتفا ءارب

 هدابودتفد هک یمدقود یکی.دوبهدرک اپب

 هب یهاگن .نیئاپدمآ لیبموتاذاو داتسیا

 شن اهد بآ تین ابصعاب تخادن اولج خرچ

 بقع قودنص فرطب .تخادنا نیمزب اد

 ابيلو.دروآ دد اد لییموت کلفت هک تورا

 فرطبتسا رچنپ زین بقع خرچدید بجمت
 یود زا اد شیاپ تفد یکید یاهخرچ

 دد هک ی مدآ اهتت .تفوک نیمزب :یتخادان

 . دوب ذادهژاقم تشاد دارق ینکیدزننآ

 ماد]. تخادنا كيتسالهب یهاکت هدابوذ

 اب دش كيتسال خادوس ةخوتم وا تسلف

 : تفگ یتحادان
 اههل سوگ :اههلانوگ -

 زا ناهگ ان یل ودشهلب اجزا تین ابصعاپ

 ناخیلعدون شی هدیولج .ددوخاج تشحو

 درکیمشهاگنو هداتسیا تماصو تکاس

 :تفگ ناجیهاب وداتفا تنکلهب

 سینیبیم - ناج یلعرون مالس -

  دنددوآ نچ ملیبموتا

 وا لیبموتا هسبیهاکن ناخیلعرون

 : تفگنانکهدنخدمب و تخادنا

 ذودتقو نیایسک هچب یتکیمرکفر

 .هداد يداذآ مدرم لایخ
 و تفدوزف رکفب یسمکناخیقنیلع

 - هریب .دایبهدنناد مگتیمدرادن قیمت

 چ ِ د« ظفاح |دخ

 نامگ ان ". ناخیلعروت- نآزرل تسد

 . تفنگ ادناخیقنیلعتسد جم

 دش هریخوا هب بجعت اب ناخیقنیلغ

 ۰ تسدناتچ -ناجیرون یچ نیتعی -

 یتخادن | یک ورذزوهب ییوگ هک ی تفرگولم

 هکیل اتخرد و هدنخزیذ دز ناخیلعزون "

 ::تفگ ذی زر لیمشپ |ادض

 دیدجمسا هی :منک نضرعهچهک درو

 هللا رفغتشا .یدزدوامش.درک |دیپتا دی اب

 :لال منویز
 ؟ دیتشاد

 فیرشت هدنب مناخ تمدخ

 زاادشتسد ثینابصعاب :ناخیقنیلع

 يادضا و دیشک ندریب ناخیلعرون تسد
 :تفگدنلب

 ؟یدشهن ووید هدرم شکب تلاجخ -

 هاش. هدجه"قانووج لثم ذودتقو نیا

 نهیب اضحدنم ؟یچهک :.یریگ م. یدمدا

 هلهاعم رتالانب هنووخاتدنچ اجنیا مدموا

 اپ  یتسه هنونخوت مزادراکیچ نم منک

 . .تنذ

 نزهب هک مدادفرشدذقن | نم ینائرد

 ,منکن رکفوت
 هتفدرد هدوک زا نکید ناخیلغدون

 ددو درک :لرتنک اد شدوخ یلو . دوب

 :تفگ ددنخب دنکتیم ,یعسهکیلاح

 هبارخ شضو وت هک الف
 اجتوا . نم لیبموتا وت دیدوایب فیرشت

 . مین زب فرح ۰
 :: تفگ ددنک نکف یمک "ناخیقنیلع

 , مریم یسک ات ابا نم: هن ب
 اجکذآ یسکاست اجنیا ادخهدنب -

 ات عرب :ةدايپ تجانسهسلی اب: یزایغا رگ

 ترس :ییالب"یسرتیم . نابایخ رس یسرب
 .مدایب

 :تفگ و هدنخ لی ذدز ناخیقنیلع

 ناجیرون ینزیمیکمن اب یاهفرح
 :..یلامی اجزا مناوا .سرتو هدنب

 هک مدرک درخوژ اهیلیخ نودند نم

 بایسآ . وت نتخادتیم ود وت توفكي اب
 ۰ ندنکیه تددآ و هیمیدق

 و درک كاپ اد شکدیع ناخیلعروت

 هک .مدنک تتسرد . یگیم تسار-

 ؛ یگبی فرخزم و یتسیاب مدوخ یولج
 تمن وسنب . ایبلاحرهب

 دوب هثنناوت ًابیرقت "هک ناخیقتیلع

 ریزوداتفا هارب وا" اب دوشب طلسم شدوخت

 .تخادنا هن اخ (عالاب هرجنپ هب یهاگن مشچ

 : دامن اخیسمشهظحل نآ رددزکیموزرآ ردقچ

 نیاذادناوعب ادعب ات دنیببناخیلعرون ابارا

 هداتس - ۶۳ هدامش 2۳۹ هحفص ۲

 شا رس فرطب :تعرسب لیبموتا .

 ۳ سوشا زی لو دنک مدافتسا دزوخرب

 : . .دوبن ن نیاذا یربخ

 درک ابا لیبموتا رد ناخلاعروت

 ارهدنک سس غرمكي تلاح هک ناخیشیلع

 .تسباد ددد تسشن یلدنص یْور تشاد

 هیاددیلک دشهتسب رد یعقو ناخیلعدون

 . یقنیلع اتو درک لنق ارنآو تخاذنا نآ

 ۱ دنک لاوئساد دکنیا تلع تساوخ ناخ

 دتسن نامرفتشپو دمآ ت عرسب شدوخ

 دایرف ینابصع و هتخورفارب ناخیقنیلع
 درک

 اد لار دد اچ لری

 ۱ ؛هیچ ,یارب ( راکنیا

 تاب ناخیلعووت
 کر حن اد لیبموتا تک حتي ابو مریخ

 .دروآ رد
ِ 

 .دابودودش باترپبقلب ناخیقییلع
 جیپ ذا هظحل كيدد تشکیب شیاجرس

 لیبموتا تسک رح یادص .دبتشذگ هچوک

 دیرپ اجزا ناخیسش هکدوب دایز ددقن

 بجسمست اب ,دش هریخ هچوکب هرجتپزاو

 ,زادهژاتم هکدید اد ناخيقنیلع لیبموتا

 یاهكيتسالهب و هداتسبانآ یالاب هچوک

 ۰ درک یم هاگن نآ هدش نچنپ

 هجوک یوتتفد هناخ سابلابو دمآ یاب

 داتسیا بقع ما رتحا ابهک دادهزادمب دیسرات

 : :تفگ یتحادان اب
 شبجاصهدش رچنپارچ نیشامنیا -

1 

 تم

 نوت هوش تفگمارتحا اب دادهزانم

 . مهودافآ ندا و هدرک رچنپ ورشاهخرچ

 0 .::ندرب نوشدوخاب
 رپایندمامت درک ساسحا مناخیسمش

 تلاح .تفرگ اد شا امفجو دش هداتسزا

 .ددو درک ادیپ اد یاهدننک هداچیبو جیک

  دوجشیوشد یتحادان تدشزا هکیلاح

 ۱ لرد و تفد هناخ:فرطب دیزل یم

۷ ۷ ۱ 

 .دداو تعرس ناخیلعدون لیبموتا

 هاب گلرکشلفرطب و دش نادواین هداج

 » داتفا

 7 تفریمعبسو دلت ددقن آ درمریپ

 نابذ یقتیلع .دوب هدمآدنب ناخیقنیل
 :-ددایرف ناخ ۰

 ؟ینکیم راکسیچ یراد هکیئرم

 .یریم اجک

 كيداجد هک ی لاحرد ناخیلعروتا و
 ۲۰ دزداییف دوب هدش یبصع كوش

 منهجوت می نیه :..اههدد هت میریم -
 ۱  .ددوتمه .مشکيمورمدوخ مد

 : ارچ هخآ

 شتسدكي هک روظن امه ناخیلعدون
 .دیبوک تدشب تسا د تسداب دوب نامرغب

 . تهج نیمهبو ناخیقنیلع .تدوط یوت
 ودیچیپ

 . نوخ شغامحزا هکیلاحرد ناخیقنیلع
 ِ درک هابرف ؛دوب یداج

 را کسی شاپ یناوم

 ۰. من لیمیم

 دداد همادا



 (دنج ریب)دا زن هد وتساضدیاقآ
 تسام یدنسرخ ثعاب ؛یمارگت سود

 یاهمان امشذارگید داب ,یدنچذآ سپهک
 رد ناتیاهرظن داهظا .میرادیم تفایرد
 داریانآ هب هک یدرا ومردیتحو_هلجمدروم
 مهاملوبقددوم «تسب دد» روطب بدواهتف رک
 لقاال) زین ناتدوخهکنیا لیلدب اما .تسه

 تاعویطح ناداکردنا تسدزا(یحایسدیم
 هلجمیضدوعقومهک میدادراظتن | ,دیاهدوب
 دید و ایب رظن رد تبع رهزآ اب لک

 نیابهک میداد نانیمطا تدوصنآ رد
 اب «امنیس هداتس)هک دیسددیهاوخ هجیعت

 رد رضاحهدودزد فاعدم لس

 و میتععم ام همان زا رگیدرارکب
 یدسب یاههمان ظتنم .مامت قایتشا اب

 میتسه امش

 مافیدا وج اضریلع یا

 (زب ربت)
 ءامبناتیمت اد هبتاکم زا کشت ذادمب

 1 منهدامآ یاهملیف ددومدد
 نامعشنب اهن ]زا سکعهکییاد رم هی
 مه هدامش نیمه دد .دشدهاوخپاچ«دسرب
 هظحالما دشي امن هد امآ یاهملیفلماک تسیل
 دیک نیم

 جدرم هدازیناهانیسحیافآ
 (یداس)

 هدیسد نابیسدب ایقهمان هک دین
 ,میسیونبا رهمان با وج ًامتحهک دیدوب هتشون
 دیدوبهدرکن یلاوفس امش «زیزءتسودامآ
 .دیهاوخیم ادهمانتاوج دا رسا اب دق آهک
 تاقباسهحفصلوئسهب اد.ناتهمان ًاتمض
 .میداد

 یم وصعمدمحمجاح یا

 (دن رم)
 هک وطن اده.,هلحم یجراخبلطم ]

 یناریا بلاطمهب و هدش مک ,دیتسهدهاش

 .تسا هدش هدوزفا
 اییکند) سکع «افتیسهدان ۲

 ناگدننا وخیتح)سکچیه هب (دیفسو هایس
 !هن افساتم «دشدرفیمن «هلجم

 ,دسیاهدرک هیهت هک ی اههچرتفد-۳
 وکشعاب .تسین ام مدزلددوم اما رد
 هبب ناتهقالعرد میداودیما ,یلاعب انج زا
 دیشاب مدقتباث ناتچمه امنیس

 یعاجش یلقنیسح یاقآ 9
 (درک رهش)

 یضاحلاحردآ ناشی
 «دادیاس»مان اب یملیف ینادرگ داکلونشم

 .دشابیم«رهمیث امنیس نامزاس» یاب

 هنهرب»ملیف شیامنقیقدخیدات ذا -*
 تسدددیعالطا هن افساتم,«تعساب رهظ ات
 .تسوف

 هب ادناسیا یامتیس هکنیاذا-۳
 دیهدیمحیج رت این درگیدیاهدوشک ی امنیس
 یاب یرتشیب یاهتفشیپ هنموژرآ و

 هدوخ هبونب ام , دیتسه ام یامتیس
 : «میرکشتم

 (دا و سهش)یمرخ میها ربا یاقآ 8 دن اوت یمهکت سا یتیمضددلکتشدمرف نب
 نوچیاهدنناوخ ةکم يلاحشوخ مهام

 . مياهدادت تسد زا زونه ادامش
 درومردهک دیاهدیدرگا «زیزعتسود

 صتخم دوطب هتشذگ رد ناتی اهلاوتسزا یکی
 هک دیشاب هتشادنانیمطا « مياهتفگ باوج
 . ميآهتسن ادیمننآ زا شیب یزیچطق

 یاهزات یاهربخ, هنیمذنآ ددرگا
 میهاوخ پاچهلجم ددعطق , ميشابهتشاد
 هر
 (نارهت)ینانیزمینطصمیاقآ ۵

 ب ژانوسرپ دادعتتبسنهب « ملیفرح
 هکبیاهبهجوت اب ) هشیپنه یتهبتدابعب
 و ( یلزمسم ای تسا تمیقن رک هشیپنه
 واضفداجیا هک یاهنیزهدملیف عون نینچمه
 شاهیهتجرخنا زیم « ددادیب رد شا هنیمذ
 نازیم دوشیمن و دوبدهاوخ نیئاپدالاب
 اما ۰ درک ینیبنشیپ لبقذا شیا رب یقیقد
 و یاههشیپ رتهاب ین ایا ملیق كيیلک هاگنكيدد
 نویلیم جنیات داهچنیب ۰ نارگ نادنچهن
 , لباقم تهجددو ددادیمرب هنیزهلاید
 مهلاید نویلیم هدزن اپاتملیف كيیهنيزه
 . تساناسون رد

 (نارهت) یا فسوبیاقآ
 وکب اهن اب » ملیفدادریملیفمان -]

 هدوب لاهدارنک ۰ « تساجنیایوبیلیو
 .تسا

 . «دیالک وین اب» ملیفدادریملیف -۲
 اب نادادربملیفذاوا .دوب یفاگتندرب
 كي دودحرد هک دوباکیرما یامنیسهقباس
 . تفگ تایحدوردب _لبقلاس

 هک | دی اهملیفیاهدادربملیفمان -۳
 و دیاهدربمان

 ارت اپ وقلک -(رکسا رک نمرون )دیسلا
 ناتسبع سندوسل - (یدیماش نولل)
 - (لشالفذوج)بیقعت - (گن اییدرف)
 دادرس - (پاف لیناد) دیاستسوناتساد
 هناخدود لپ - (یتم لساد) تشونس
 نشخهدرگ نیا - (ددایدلیهكج) یئاوک
 وکساپ) زین وردگ رم - (ددالابنیسول)
 -(یتملسا ر)سوک ات داپسا-(سیتن اسدهلآ
 . (داتوک لوئا د)شوپهایسسورع

 (ذا ریش) یدیجمهلادییاقآ

 هلجم رتفد-ب ناتیاهلودج زا یضب
 هیات اهنآپاج درو مدام: تساهدیسد
 ددومنی اددتاقب اسمهحفصلوگسمهک ميئ وکب

 لودج هنچ هب یوامطقد دریکیممیمصت
 نونک اتهک تسا هتشا دیئاهدا ییاناتیل سرا
 مهذاب تدوص یهرد . هدیسرن پاچب اهن 7

 ِ امنیس هداتس - ۶۳ هدامش ۳ هتفس

 اهنآ هکاسبهچ « دیتسرفبلودج نامیاررب
 . دنوشپاچ

 (نارهت)یکنیساضردمحمیاقآ
 یابند > :هحفص : یسهارگ هدناوخ

 شعتنمتیعضدنیمهابهک تساهل اسنونک | « امنیس
 یدرا وممينکيمیستدوص رهدد اما دوشیم

 ,هحفص نیادد یتتارییغت ناونب هکاد

 .ميئامن ارجا مک مک ,دیاهتشون نامیارب
 (ارهت) یتعلط نحمیاقآ 9

 -ًافطل - اد نادنمنه هناخ سددآ
 تزگر ه_اهسددآ

 ۱۱ دشدنهاوخن پاچ هلجمرد

 (ناکرسیوت)یمتسرروصنیاقآ 9
 امشهبهلجم ندیسدرید -رما نیاذآ

 ًاسقاد - ناکسیوتدد ناتن اتسود ریاسو
 اد دوخیم نامچنهام |ذهمم .میفساتم
 دروم نیادد اد تسپ هدادا استمینکیم
 می امنهجوتم

 یقداص سابعو شا نایاقآ ۰

 (ناچوق)
 ای و ویدانس شراکت ددومرد - ۱

 باتک مینک یمن دوصت ,هلب ودراک و یرگیذاب
 هتشاد دوجویاهدافتسا لباق یاهب اتک ای
 دنتسین یلئاسم اهنیا یلک دوطب و . دشاب
 نآنونفوذومد هب باتک كيذا ناوتب هک
 . ههانشآ

 نما شنا

 ناددمرنهزا اویشدذآ هک هتبلا -۲
 یاهی زابهرطاخوتسا نا ییایامنیسبوبحم
 دها وخن اهدای زا هاکچیه«هتشذگ دد شبوخ
 یملیفدد دداددصق ید هکنیا اما « تفد
 زوم 4 کت سا هلعبس « هنای دنک یزاب
 . تسین مولعمیتسددب

 (نجدرب)نایرب اص هلادمح یاقآ

 دیاهدیدنسپ اد هلجمبل اطم هکنیاذآ
 لافوخ

 «وسلوچوک یموبهد» ملیف ؛ریخ -1
 اما ؛ تسینشیامخ هدامآ نارهت ددزونح
 .تسا هدهآ امنیس هدرپرب اپودادد

 یسیلکنا نازاسملیف توعد,هلب -۲
 ورا دتصالتط یکم صاتزا

 اد هتمرته مادک» بلطم -۳

 هلجمرداهزاب هدامش نیمهدد «؟دیدتنپیم
 . تسا هدیسد پاچب

 (نارهت) یناکدرا دوعس یاقآ
 هیلوا طرشءهطسوتم ملپید نتشاد

 یایهرته هدنکشناد دوکنک ددتک رش

 اجق تسناس یه ...تما كیامارح
 مسه نویزیولت رد كردمتفایرد زا سپ

 تفایدد تدوص درد هتبلا.دیوشب مادختسا

 دی اب هک درادیطیآرش مه نویزیولت كردم
 . دیئآ ربشاهدهعزا امش

 (نارهت) یزابهشدومحم یاقآ

 هعلاطم,امشتاداهنشیپ درومدد -1
 سدسبیوصت تدوصدد ودرتک میهاوخ

 یداکمه زا .دمآ دهاوخردارجا هلحرمب
 را وسایسا قم

 یلاسدا بطمناد رک ميهآ وخ سم
 هدافتسا ساپس یهزیاج ددوبم رد امش

 هدافشأمتح,هبدهعمن اخ ددومدد -۳
 دیاهدرک هظحالما اد «امنیسهداتس» نیشیپ

 هبحاصم هیدهعاب ,یدعب یاهتصرفددمهژاب
 . درک میهاوخ

 (جرک) یدحمدمحمیلع یاقآ 9
 ناتکچوک بلطم ,زیزع یهدنناوخ

 دیدوب هتشون داردیس یهداب رد هک ار

 اد یرتهب بلاطم دینکیعس .میدناوخ
 .دیتسرفب :نامیارتب "هلخمزد پاچ یازب
 طسوت هکدادذیعس شکع لاسداذا ًانمض
 رد .میرکشعم , هدش هتفرگ امش دوخ
 هدافتسا نآ زا ًامتح یستآ یاهتصرف

 .درک میهاوخ
 (لمآ) دوی رف یلعدمحم یاقآ
 هد لا نافتنا زا یی یاد

 دد .ميددوايل رد "ست امش یهمان بلاطم
 یطخاب یرگید یهمان ناکما تدوص

 .دیتسرفب نامیارب رتاناوخ

 (زاریش)ینسحم مناخ
 دیجماپ هبناکم یارب ,زیزع مناخ

 اییدس سردآ هبب دیناونیم «ینجم
 موفررم همان (دادانسنابایخ) نادنمته

 .دیگ امیفب
 (نارهت)دوبتزع داهرف یاقآ
 ایا یاس یه

 ادنناوخ هک ین احمرخ درک هلاظف از
 یلئاسم میدادامش نوچ یتبحمابد زوسلد
 میداد لوبقیدحات « دیاهدرک حرط هکاد
 !رجا مینا وتیمن تان اکمامدعلیلدب ادیضعب و

 ایتصرف میداد وزرآ لاحرهدد .مینک
 ات اد «امنیس هداتس»يناوتب هک دیآ شیپ
 اگیدزن امش یاهلآهدیا هب « ناکمادح
0 

 و .ندولایفوس كرتشم یاهملیف
 ؛ذا دنتدابع فیشرمع

 .(انامین وتن آ )مدیدوتارپماطوقس-۱

 وکسچنا سف) هزجعمذا رتالابقشع-۲
 .(یزور

 (نیدزق)ینیمأت رفصایلع یاقآ
 ود نژیداناپ و نیرکسادیاو 1

 رلاکن متسیاد تسا یدادربملیف یهقیرط
 یگن دملیف یهیهت یهقیرطود رلاک ینکتو
 سصتخمنیا ددودرادییشت هب جایتحا هک

  .تسین سیماهن [حرش ناکما
 قفوم هک ینادرگ داک نیتسحن -۲

 تكنارف» .دشداکسا یهزیاج نتفنگ هب
 .ددادمان «جازدوپ

 دیاهدبمان هک ادیاهدامش داهچ -۳

 دیناوتیمامش . تسادوجومهلجم رتفدرد

 اهن آ ,هدشن لطاب ریمت لاید۸ ۰ لاسدا اب
 .دیدوآتسدب اد



 «ناتدوخ قیقد یتسپ سردآ !رکذ
 .دیاینشیپ یهابتشا ًادعب هکدورن ناتدای

 (دهشم) یئاضرروپنسح یاقآ
 یادهابش یاربهک یحرط ددوم رد

 هامکی تسا صتهب .دیداد ساپب یهز

 دیریگبسامت اهاب زیاوج عیزوت زا

 یلعیاقآ .هزیاجنیا یناب قفاوت تدوص
 دهاوخزد ارچایهلحرمب امتخ یوضترم

 . دمآ

 (دهشم)رفداد با رهس یاق
 و رکفنشود یهدنناوخ نتشاد زا

 تایرظن ,مينکيهداختفا ,امشنوچ یعلطم
 یهلجم ندش رتهب هچرهدرومرد اد امش

 ی نا را
 همان نامیارب رهذاب و دینک لی

 (نارهت)یبلاط یاقآ 9
 ًافرصادهلجم امشرکم «نیزع تسود

 مهیمک ؛دیرتخیه یکند یاهولب ات لیلدپ
 نآ ددومددو دیذادرپب بلاطم تیفیک هب
 مينادیمن ًانمض .دیئامن تساوخژاب امزا

 نوچ .هنای مياهتشو تسدداد امش مسا

 .دوب هدش هتشون زید دایسب

 یدادقح کنشوه یاقآ

 (یولهپددنب)
 هلصوحدتقداب نانچ هکنیا ذا -1

 هعلاطم ار «امنیس هداتس» یاههدامش

 یپاجتاهابتشا یهمه ًابیرقت هک دیاهدرک

 تسود . مینونمم «دیاهدومن دزشوگاننآ

 لکشم هک تسامشددد اهبتهننیا ,نیزع
 رگیدهکنیاددومدد .تسه زینام گدزب

 امدیئایب ,دشاب هتشادن یپاچ هابتشا هلجم

 !مینک اعد مهاب امشد

 ددومرد اد امشظن ؛مشچب -۲

 .درک میهاوخ تیاعد تاقباس یهحفص

 فداصتكي ددهک یرداقجریارسپ -۳
 جرتیا لدا نسمهزا «دشتوف کی رمآ رد

 .تسا هدوب هنیمهت « یدداق

 (دهشم)یئاضد نودب رف یا
 نینچمهوریپدسهب اد امش مالس

 هجوتذاالب قتمزین اهن آ .میدن اسد نگیوهب
 , دن اهدرک کشت .دوخب تبس امش

 یهدکشن ادب دورواب دین | وتیمامشس-۲

 ادیرگیذاب یهدود .كيتامارد یاهرته

 .دینادلگب نین
 زا نیث یرکید یاههبحاصم -۳

 دعهاوخ پاچ هلجم دد «نایاب لکیام»

 » دش

 ؛تسه نامدودقم هک ی ئاجن ]ات -۴

 سکع بحاصمان «یکند یاهسکمداتک
 :دش دهاوخ هتشون

 رد اد ناتیطن هک م يرکشعم ًانمض

 :دیآهعشاد ابا هلحم ٍبلاطم ددوم

 (تانمس)یهاش نسح یاقآ 9
 یدنمرنه ذَتچا یگئد یاهسکع

 و دلجیور زد یدوزب .دیاهدرب مان هک

 .دشدهاوخ پاچ ؛هلجمدلج تشپ
 (نارهن)ینیسحرقاب یاقآ 9

 ؛ ٌةتشذگ امش زا هک یّتس لاس ۱۳اب
 ات داکب تبسن هک دیاهتشون ارچ

 امتیسزاکیارب زونه امش !؟دناهدش دیماان

 ننچ كي هکدیتسه نآ زا شتکچوک
 .دیشاب هتشاد یماهیدیما ان

 (نارهت)ینامیلسورخیاقآ 9
 امشرظن نسحژا« یمارگ یهدنن اوخ

 . ميرکشتم«امتیسهداتس» درومدد
 اب ًادامش یلوصاد اجب تاداقتنا

 دندادلوقناشیا ومیتشاذگ نایمدذریبدرس

 دنچنیمهدد ,هلچمد رومددا دناتی اهر ظن هک
 ماناماو.. دنداذگیارجا ددومب هدامش
 :دیدوب هتساوخهک اد و اهن ادرگ داک

 -(جیددلآ ترباد) ادویگ دمودوس

  _(نونپمات ! یل.یج)انقداداتیاهبوت
 تسدناطیش اب - (نک اه دداوه) یداتاه
 دداوه) ووا ربوید-(ننددن ] لکی ام)هدب

 سیودزلود-(سیئ ولیرج)هغبات -(زک اه
 هبن اجودسوساج_(تیئوکسا ین وتن آ )درز
 یزادناریت كيبتوعد -(نوتیسحرج)

 ینوست) زنوج مات -(نونلیو دداچیر)
 (نسن ویتسا ترب اد) زنیپ اپیرمس(نوسدداچب

 -(زدراوداكيلب) یکیدات دد یاهلولک

 اب نیتسس ( نیلشاتكنارف) مظنم ملظنیب
 زادنادابرد - (جیددلآترباد) تشونرس

 ؟دش ریخست هوکچ برغس (ناذاک ایلا)
 (لاشدامعرج_یواتاه یرنه- دزوفناج)
 دداودا)نازابسوه-(ناملک هند) قشعسنق

 نولدام)مثچکییاهزاب رس (كيرتميد
 بش (یون دویرنه)۲ ۵ تعاس- (ددنا رب
 اهیاهفرح - (كاوتیل لوتانآ) اهلارنژ
 نیدرم) هظحلبهظحل-- (سک درب دداچید)
 وکسچنارف)هزجعم زا رتالابقشع- (یدرل
 (رک ویک حرج)نم یابیذیون اب -(یزور
 (رنفاش.یج.نرلکنارف) تشونیس دادرس

 نادودزم(یلک نیج) لمأتمدرم یامنهار
 (یدنک ترب )شت آناجیلد-(فیدداک كج)
 اربذ هاگتسیا -(یکیوددانیب) دادید

 نمدون )بش یامرگ دد- (سجرتسا ناج)
 ویجس)برفلرزبناتساد - (نوسیئوج
 - (نلگ الكمویردن ۲) ورلودن اب- (هنوعل

 هبتعاس- (سک اسنیج) سوتک اک لگ
 (یددلا ژ)ونیل اسدوبت(نوسب ادگدام) اهاد
 فذوج) تورثغاد_(رلیهدوت دآ )اههبیرغ
 بسشهمین یودبواک ت(ستید هیکن اموقا
 (رلیهروت دآ )لوربوت- (رگنیزهلشناج)
 (یکسنالوپ نمود) یکنمذاگیلو,سویب
 .(یدویف.یج.یندیس) اذولاپآ

 (نارهت) یراخف ربکایافآ

 هبادامیهلجم شدافس .هک میرکشتم
 اماو دیتکسیم ناتناتتسودیهمه

 :ناتیاهلا وئس
 ملیف ۵۰ دودحددیقوئوزورهب -1

 ب ناخشاه یاهملیف و تساهدرک یزاب

 هکنت-وهالاد_ناطیشهسوسو - نان امرهق

 وایکن دیاهملیفوزج, ییسکنت - اهدژا

 ةن «رصیف»ملیف ددهک یرگیزاب -۲

 ردنآ زادعب + درکیم یزابازصیقرحاوخ
 یگدنناوخراکب اهزور نیو هدشن یهآظیملیف

  ددادلاغتشا

 یدداومنآ ردهک دیشابنعمطم ۳

 فرط را یداگنآلهس . دیاهد رب مان هک

 :تسرتس سس

 هکین اسکا,هدوبن هلجمریب دسایو ناگدنسیون
 دلنا وتیمدن ددا و هلجم داشتناو پاچداکب

 رد ًافرص تاهابتشانآهک دنیوگب امشب
 ۰ تساهتف رگ تروصن اخپاچ

 (ذاوها) این كلمناطلس یاقآ

 ملیف شیامن نینچمهد شخپ .خیدات
 مولعم یتسردب «زادد نابایخ یهصق»
 ارنآ نارگیژاب یعمجهتسدسک ء هک تسین

 رهچونم زجب هکنیا صوصخب ؛مينکپاچ
 یا هرهچ زا ًارتکا ملیف

 :تسا هدربدوس انشآ ان و دیدج

 (ناروت) یدردادخمیحر یاقآ
 و تاهوبطم رد , ناهجیاجهمهرد

 هک تسالسد :یفامتیس تاعوبطمضوصخب

 باس اترپد « اهملیف درومزد
 دیدقتعمامش ؟ دداد یلاکشا رگم هننکیم

 ژاترپد یهبنج هکنیا یارب امیهلجمهک

 بلاطمهفوگنیا زا الصا« دشابهعقادن

 یهگآ هک مياهتشون اهداب ؛ دنک رظنفرص

 تایحودهدّیم لیکشت  دهلجمید املا روخ

 بل اطم هن وگنی | پاچب میقتسمیکتسب ,هلجم
 . دراد

 (ناهنصا) یدومحمقداص یاقآ

 تیلاعفرگید«ژورنلوم» ویدوتسا -۱

 ویدوتسا نیا یاهملیف ددادنیزاسلیف

 -نارهت ظفاحادخ :ذا دندوبتدابع

 یامذود - ناطیش یهسوسد- ناخمشام

 یاهرن ویلیمس ایبهن اکیب-ددامكيكي دات

 ۰ نان امرهقد یبالق
 ثاگدنسیون و نیدقتنمنونک ات- -۲

 یودیژاسملیف یلمع داکبید ایزی امنیس

 ماناداهنیا ناوتیم هلمجزاهک دناهدروآ

 -یسواک گنشوه - شویدادرپوه ؛ درب

 ب بایسط رهچوشم - تداهکا تربود

 یفتس دوپید مارهب - ولداهگنشوه
 نایداشهشاضد- یماسحگنشوه_ داتخم

 - صاخلاكودرامو دافص.ع- یدو زیورپ

 3 یهلبود . یارب .ددصماحرا ,هلب ۳

 ددنوچدی آ یمنا رهتب ًاصخشزین شی اهملیف

 یادص طبض یارب یفاک لیاسو ناهفصا

 .درادندوجوملیف

 (نارهت) تیاده مازرف یاقآ

 ادامش . ششیب یاهتیقفوم یوزرآ

 نادارفتالاغتشا دوجداب هکتیاذا و میداد

 «امنیسهداتس»صررق اپ ورپ ناگ دنن | وخ زا زونح

 . میرکشتم امشزا دیتسه

 (نارهت)لکوت مارهش یاقآ

 یهتخاس « اهنزوگ» لیفزا - ۱
 باچربخدسکع نونک ات .یئایمیک دونسم
 بلاطمو اهسکع پاچ یار و مياهدرک

 . تسهدایسب تصرف«ملیف نیازآ رتدیدج
 ضاح لاح دد یقوئدزورهب -۲

 اکب «فافذبش» ملیف ددیزاب لونشم
 یدعب داکو تسا یهلادسا دوعسم یثادرک

 . تسین صخشمزونه یو

 : نایبییرق ذرمایف « هلب -۳
 یژاب یقوئونفرهندانک رد و «اهنزوگع

 و . دداد

 (دهش) نیشون ميرکیاقآ

 , فطل همهنیاژاینابز هچاب میناديمن
 .ناگدنسیون وریبدس درومردءامش تبحمو
 ۲ یزاودسا لاخرهب :میتک نکعت هلجم
 ذوریپ دقفوم ناتلیصحت رما دد زین امش

 . دیشاب

 یارب یسهیطم كلمرصان هکتیارد

 یاهس یهزیاج:"دیدناک «رهظهولص» ملیف
 هب طوبیم هک تسایبلطم.هن ای دشدها وخ

 اهملیف باختنا یسدربو تداظن تعیه

 شم ناوتسف نیاز

 (نارهت) هدازیلعنحم یاقآ ۵
 امش هک دسریمدوطتبا امرظنب هشیمه

 . دیناوخیمن تقوچیه اد هنحفص نیا

 نیا هب هتفهکی لوتحرگ | ؛یمارگ ی هدنناوخ

 نوتکات , دیشاب هتخادنا یرظن هحنصود

 لزانم سددآ هاگچیه ام هک دیاهدشهجوتم

 هلجمدد ,دایسب لیالدب انبءاد نادنمرته
 مارباد دارصا همهنیاد مینک یمن "پاچ

 هدیافیب نادنمرنه سردآصوصخرد امش

 ناریا یامتیس نادنمرنه یهمهاب . تسا
 نادنمرته یاکیدنس سددآهب دیناوتیم
 ..دیئامن هبتاکم

 (دهشم)یهدژم دارمیلع یاقآ

 كلمد یقوثدزورهب هب اد ناتمالس

 رب دیمرع دد نیا :میدفاسد یسیطم
 یوژدآ ناتیارب ,هلجم قیرطزا ءالب اقتم

 . دن اهدرک تیقفوم

 (دهشم) روپمالسا یقتیاقآ 0
 دد,نیماضمنیمهابیث اههمان نونک ات

 ؛ تیاهتفاد فایزد هلجمبلاطم ددوم
 دید دیهاوخ . دیهد جرخب هلضوح ینک
 هلجم رد جیددتب امش تایرظن یتبعهک

 . ادش دهاوخ تیاعر

 (عیدننس) یمانهب ورسخ یاقآ

 ی اهمدآ ,یاهقبطد فنصرره نایمرد

 | شچب یفلتخم تایصوصخ و تایحوراب

 نیهوت تلاح هک یدنمرنه نآ . دروخیم

 هب یتح و هتشاد امشب تبسن یزیمآ
 یشانتعا د هجوت ناتیاضاقت
 هداد ذوب اددوخ تیصخش لوا یهجرد

 دجنیاب لئاسم یطاخب اد ناندوخ.تا
 . دنیکن تحادان یئزجو كجوک

 (ناگر گ) یدیمع نیسح یاقآ

 دد» یهحفص بلاطم هک میلاحشوخ

 یقاب میدا3دیما ,دیاهدیدنسپ اد «رنهرهت
 ود نیمه یهژادن اب,زیت ار هلجم تاحفص

 .دد,هتشادن

 یضوت زا ًانمض.دیشاب هتشاد تسود هحفص
 دیاهتشونهحفص نیا یارب هک یداهنشیپو

 ۰ درک میهاوخ هدانتسا ًانععطم



 نآ زا دمحا البق هکیدد هبودمآ نوریب
 تسداباررد دش كيدزندوب هدش لخاد
 یاهظحل تفای هتس ارنآ و درک ناحتما
 مدقود یکالاچ ٌةبرک لغم دمبددرک لمأت
 راوید یدد اددوخ زیخكيابو تفدبقع
 . تفدنیاپنآ زاادصوسیب ودناسد

 ریذ اد اتود نآدشهداوردزآ یتقو
 ردهنهرب وتخل دیب اتیمهرجنپ زا هک هامدون
 یورردهامرون هظحل كي رد .دیدمهشوغآ
 یساکسناد داتفا دوبواتسدب هک یثوقاچ
 دایرف نآ لابندبو .درک دیلوت هدننک هربخ
 دوزیلو تساوخررب_اداس شاخ رگ
 هزات هکدمحادایرف شل ابندبودش شوماخ
 كي اههیاسهزا یضببدیاش دوب هدشدادیب
 رکید نوچیلو دندیرپ باوخ زاهظحل
 وا دنتف ربا وخب هداب ود دن دیتشن یئادص
 اددوخنینوخ یوقاچ هلجعابیلع هاگشآ
 ابو درک كاپ فاحلاب شیاهتسداپ ءارمع
 ددو تفد نوری هناخذا یک الاچ نامه
 دشیمیهتنم یلصا ءداجهب هکیهاد هدوک
 هباددوخ هلجع و یدنت اب یلع.دشمگ
 دوب هتشاد هکن هدکهدزا رود هک شن ویماک
 دوخ اب.دشرود اجن ]زا تعسایو دناسد

 ادیپنظ ءوسنز نياهب هک متشاد قحتفگ
 هدشلوکشما داسهبیزودزایلع.مدوب هدرک
 هتفرهن اخهب تقورید یتقدبشكي هک دوب
 هدید:داوید یورزا اد یاهیاسدارف دوب
 نادب ۰ تشادن ین اتیمطا نادنچ امادوب
 نززینودوخ ٌهناخ هک دوب تقددنچ تهج
 . دوب هتفرگظن ریذ اد دوخ

 لددد یکیزات دد نانچمه نویماک
 شیاهرکفٌهمهیلعو تفریما شیپ هب هداج

 هدش قرغدوخ نوخرد هک دوب ودنآ,
 مت مک نویماک هنک تشادن یهجوتد دندوب
 . دوشیم جداخ هداجزا ددرد

 و اچ

 ندیدیا رب ادادددام ذورنآیادرف
 ولگ رد شدایرفد تفدوا ةناخب شرتخد
 نیا زا هدکهد مامت هاکنآ دوتسکش
 شخپ تعرس اب یبخ .دن دشر بز عوضوم
 دنچو دیسد یرمدادناژ هاقگساپ هبد دش
 دنتفد اداس ًةناخ هبلتق یسدررب یا ربیفن
 اداس رهوشیلع لابند دنداتسف هاگتآو
 زوردنچ هکنآ ات دنتفاین یربخداذا اما
 یاهردهترد اد یلع هکدندروآ یبخدعب
 و «دش یشالتم مهزآ شدسج هک دناهتفای
 داک زا هددزا طوقسرثا رب زین شن ویماک
 نایاپ . تسا هدشیشالتمد هداتفا

 امئیس یندشنشومآرف راکهاش كيرد ناهج نانادرگداک نیرتگرزب زا یکی ینادرگراک تحت دکرزب دنمرنه ۲

 نیئوک ینوتنآ . كپیروگیزگ
 نامهنیز درف؛ ینادرگراکب یلیند فی رشرمه ..3

 ترگلپ نومید  ناکدام نایتسیرک - کودالیناد : تکشاپ

 []ایملکینابمکلومحم - لسدوک لوکیت -ابوتاووئاپ

 امنیسهداتس - ۶۳ هدامش - ۳۲ هحفص ۲7

 ۱۳۳۳لاس لدا ههامششیاهملیف زا یلک رام آتی
 اهملیفنیرتبلاجو ,نیرتهب نیز ملیفهد یلودشن هدادشیامن یگدزب یاهملیف
 ؛زادنت دابع بیت رتب هک دندش هتخانش

 خلق جن ربس۲اکیرمآ كيلب ایید ین ایمک لوصحم -مادآ درم سا
 یناینک لوصحم سود ناداتسا تلماه ۴ لیف سک ول یناپمک لوصحم
 اکیرمآ تسیتدآ دتیان وی ین اپمک لوصحم یگ دن ز كيرشس۴ یوروش ملیفسم
 اکیرمآ ایبمسلکیناسپمک لوصحم - تادیمورم س.۵
 -۷ اکیرمآ تسیتدآ دتیانوب یناپمک لوصحم -یدارفلتاقس
 زار یشزا یرتخد -۸ يف دوشک لوصحم .ناخ زیگنچ تشذگ رس
 ورتمین اپمک لوصحم_یل ایخ هریزج-4 نا ریاملیف ان اید ویدوتسا لوصحم
 نیددلک درتم یناپمک لوصحم - ین اهنپ غاب ۱۰ اکیرمآ ریامنیددلک
 .اکیرمآ نیام

 ناگشیپ رنه نبرت دنمرنهد نیرت بوبحم
 توبحم( نامساگویروتی دو (وناگتم اناولیب) ناکشیپرته نایمزآ

 بوبحمقباس دننام وناکنم اناولیس .دندش هتخانش لاس یاههشیپ ره نیرت
 الاحذا دنهدیم شیامن نونکا زین اد(انآ) ملیف نوچ د تسا ماعوصاخ
 ذهاوخنا یا دد نزهداتس نیرتبوبحم لاسما ید یلک دوطب هک ت فگ ناوتیم
 (اداهوا نیدوم)و (دلیفداک ناج)لاسلواهمین ناکشیپ رنهنی رتدنمیته .دش
 . دندرکیگ امن ینه «مادآ درم»و «یرارفلتاق» یاهملیفرد هک دنشابیم

 اهامنیس دامآ

 ۱۵ دد نیزبیتتب ملیف ۲۲۱ سهم لدا ات هاهنیدددرف لدا زا
 «دشهدادشامن تختیاپ یامنیس

 یدارکتملیف ۲-هبترم نیلدا ملیف۲۱-ملیف۲۳ سکد اهدیس ۱
 شیامنضرعمب دابنیلوا یارب امامت هنک ملیف ۲ ۱نانیا :امنیس-۲

 هدوب هدشهتشاذگ

 سییلدا هب رغ ۱۵ لیف ۱۷ (یاشز)لاتضارگ ات 2
 یدایکت ملیف ۲

 ملیفكی هبترم نیلوا ملیف۸-ملیف ٩ (یناتسبات )لاتسی رک امنیس ۴
 ۰ یدایکت

 یدارکتملیف۷ -هبت رمنیلوا ملیف ۸-ملیف ۱۰ لیدرتم اهنیس -۵
 یدارکتملیف ۵-هبتسنیل دا ملیف ۸-ملیف ۱۳ كداپ امنیس -۶
 ۶  هبتیم نیلدا ملیف۱ ۱ -ملیف۱۷ (یناتسم) اناید اهنیس -۷

 یدارکت ملیف

 ۷ دب هبترمنیلدا ملیف ۱۰. ملیف۱۲ ( یناتسمز)ان اید امتیس -۸
 یدا رکت ملیف

 ٩ هبتسنیلدا ملیف ۱۰ ملیف ۱۲ (یناتسمز)كایام امنیس ۲
 یدارکت ملیف

 هبتیمنیلوا یاب امامت هک ملیف ۸ (یناتسبات) كايام امنیس ۶
 دشهداد ناشن

 یدا یکت لیف ۱۰-هبترم نیلوا ملیف ۹-ملیف 1٩ ذربلا امنیس -۱
 یدارکتملیف ۱۳-هبت رمنیلفاملیف ٩ - ملیف۲۲ نارهنامنیس -۲

 یدارکتملیف ۱۳-هبت منیلدا ملیف۶ -ملیف ۱٩ جاتامنیس -۳

 -هبت یمنیلوا یارب ملیف ۱۴ -ملیف ۱۶-(یناتس ات)امهامنیس -۴
 یدا رکت ملیف ۲

 داد شیامن هبت نیل دایا رب یسداف ملیف ۳, (ین اتسمز) امهامنیس - ۵
  دشاارظنت ریققت یاب شوش

 تختب اب یاهامنیس نی. رتهپ

 بیترتب ملیف شیامن و یئابیذ ظاحلذا تختیاپ یاهامنیس نیرتهب
 ۰ لاتسییک امنیبن ب۳ لارسیا امنیس -۳ سکد امتی ۱ ء زا هنندابع

 مدرمو هتشادیرتشم همهذا رتشیب ۱۳۳۳ لاس لا همین رد هک یئاهملیف
 هدرادرارق «زاریشذا یرتخد»ملیفلا هبتمدد دناهتفد اهنآندید یاب
 نلاس ۴دد ینعی یناتسمذو یناتسباتاتایدو كایام یامنیس۲ دد .ملیف نیا
 نآ ندیدهب رفن 1۶۰۰۰۰ ًابیرقتو دش هداد شیامنبش ۴۲ تدم امنیس
 دد بش ۳۲ تدم هک دوب(دارم» ملیف «زاییشذا یرتخد» ژادعب دن اهتفد
 ۱۴۰۰۰ هابیرقتد دشهدادشیامن زوروندیع مایاددان اید گداپ یامنیس ۲

 لپدرتم امنیس دد بش ۵۰ تدم «خلت ینرب» هدندوبهتفدنآ ندیدب فن
 «دناهدید |رتآ زین یفن ۱۱۰۰۰ هودشهداد شیامت



 سس سم

 باتفآ رد یناکم ملیف داقتنا هبغب
 نیا (ننتسیا حرج)دوجوهک ی طیمنیامهزا ؟هدمآ تیسدباکذ ا گزادمو راک

 ! فرص نآیدرین مامت و هلخیح نآ یولهب دد یراخ لیم .دوشیم دا ندرب

 یرنه؛میقتسم دینالوط تاملاکسنودب :تالاغنیا تداذ نامن

 «یقیقح همین" ناتساد نیا میاقو ندزک مسحم و هدرب داکب دوخ باتک نتشون رد

 ناشن دونخ را ملیف نیا ناذزگ راک سنویتسا جرج هک :تسا :یرنه دوخ هسب ونب

 .تسا هداد

 دوهشهوا هنارهام نیش ازیمد یدنب نالپرد رتشیپ سنویتسا جرج داکرثا

 نوتبادراکسا"فورعم هزیاج هک هدرب داکب تداهم دوخ راک رد یددقبیو و ددیگییم

 و هدرسک لرد یبوخب اد ناتساد عود سنویتسا جرج ..دناهداد واهب |رجو نوچ

 «تسا هداد ناشن یزدابوعنب اردوخربه ,مایوک و كرحتم ریداصت هب نآ همجرت

 هبونب هتخاس نارکیذاب ینوددتالاح همجرت یارب (نامسک اوتنازف) هک ی کیذوم

 هک یاهنحصرد ًاصوضخم تسا نآ لمکمتقیقحردو هنادنگ داکداکبتسا یکیمکادوخ

 كيزوم تسا لادجرد شنادجو اب هچایرد یوددوخ هقوشعم لتفددنمتسیا. جرج

 دزیدد دو وقت هک ت س
 تن

۱ تختباپ یلامنیسزاتمم هو رگ رد بشما
 ِ 
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 ودیل سس تد وبمس اب ورا ایسآ

  ۳ ی
 اکسوست - ها نوستپن

 ۳ ِ 2 و

۱ ۶ ۰ 

 .دسریم دوخلامک جدا هب
۳ 

 هروریف- داگ راساد همه زا ار شلد هک «ژرتنیویلع» اضوصعم هدتسندب هیود لی ناتکشژاب

 ردهک یدنمت ور رتخد شقن دددولپات تبانیلا دنکیم یزاب رتیمیبطو هدیمهف تهب

 دوجورد |ددوخقشع مه هرخالابو دوریم یقشعیاهارج امیپ دد هشیمه یداکیب شا

 اههنحصزا یضب دد اما دنکیم یاب بوخ "اتبش اددوخ لد دیاییم نمیتسا جرج

 تسدا ,تسوا لبشم یدرف همزالهک اد یرورغو ربکع نآ ددوشیم فیمش شی زاب

 دوخیارب یاهزاتراختفا نمتسیاجرج لدیافیا اب تفیلک یرمگع وم) .دهدیم

 (یکندگن و)ودرکیمن زوق هذادن اذآشیب اههنحص زا یخربدد هچن انچد هدرک بسک

 و بایمک داشآ زا (باتفآ رد یناکم) لیف هتفرمهیور .دوب تهب دیاش دزیمن فرح

 .ددوخیممشچهب ی اکیرمآ تالوصحم نایمدد رتمک نآ ری

 | نکم ممشوم افزتره ون
 تیچوک ایلو) . یراغغریگش ارج. نیدل ارخخ .تردب

 ن و ثسا دوویلاه ددان

 ... اهامنیس یدنب هجرد ای[ هیقب
 زانونکات هک تسهزین رگید هل ًاسكي .دزاهدرک روصقدوخ هنبظدماجن اردهک

 یزیچره زا شیب هکیت دوصرد تسا هتفرگن را رقهج وت هرومرما نیل وئس» فرط

 هدرکروبعلوبمالساو رازهلال زا حبص هعمجیاهزورررال .تساهدوب بجا وومزال

 نیاتحت و «ناکدوک صوصخم همان رب » دناهتشون هک دیاهدید امنیسرد ولجد

 اصهرتگ رزب .یارب بش هکاریملیف نامه انایحاایو یفالخا ریغمایفكي ناونع

 تاماقمدوتسدقبط هکیت روص رددن هو راذگ شیامن ضرعمب« دنهدیم شیامن

 اهنآنساب بسانتمریغ یاهملیف نآ رد هکیئاهامنیسب ناکدوکهورو « هطوب رم

 ثعاب امنیسكيرد زورکیرد داکشآصقانت نیا تساعونم» دوشیمهدادشی امن

 هجاومامنیسرد, دن زومایپ تیپ رت و قالخاسرد دیاب هک یموصعم ناکدوک هک هدش

 .دن ریگ یمدایارتیانج وللتقو یشک مدآ ای هدشهنهرب نان ز تخل یاهن دب اب

 شیامن زا و هتفرسگ را رقعل اطم دروم هل ًاسنیارت دوز هچ ر هک ت سا مزال

 ءدوشیریگ ولجناکد وک ی ارب یقالخا ریغیاهملیف

 یناربا یاهملیف ضراوع امش یاههمان خساپ مهنیا هیقب
 تل یک ناداهپ رپ لب یر

 رگ یم رب قباستروصب دد رگ ةلاست هنحص نآ چیم دوتکیدیاجب هک دوبیرت
 تعانیوخآ رد هکیربخ قبط هومحمدیسد دیجهدیس؛! رقحالا»نای اقآ

 يم هتفگروطتیا مدیسر ام تب رآ ی سرم

 اش نویامه ترضحیلعا ًاریخا  گدزبرهاوخ همانزا اه هنالوا

 نیئایدد هک هناهداددوتسد دوشکتدازوب  امب مه یلاحشوخ هکلب ميدشن دوخلد اش

 یاهملیفرب لهچیدص ضداوع نددوآ یحیحصاد هک میدشنغمطم اریذداد تسد

 تداذو .ددوآ لمسب یلجاع مادقا؛یسزاف هک امش
 دارقهک ین ویسیمک هب اد عوضوممه روشک سست یاجبتسا یتهب دیداد لوپ ناموت

 یعطقنازیم نییمتیآرب یدادرهشددتسا -.ددد مههک دیورب یرگیدداکیپ !ویدوتسا
ّ 

 1 :نایتسل اپ :زایتما هدن راد

 ۱ ی ِك 2 .تسا هدرک عاجدا دوشلیکشت ضداوع -رت دایزشدوس مهو دشاب یتمک شرس

سسب لاس-۷/۸لسلسمب(دب دجهدود)موس ۹تصش هدامش "جی اتن نویسیمک نیا یددزب تسا دیما 6 زيربت رافغدمحایاقآ
 !ت

 ٩۱ هرامش تایرثهارراهچ رهشناریا نابایخ :یناشن
 1 دایق داکفا ضرسمدد اددوخ تارکافم یمیطمكلمنایاق آه سیاقمذاادام الوا

 میظنت یدوط اد ضراوع نازیمو دهد دوتکیو» ًایناث .دیدادیدوذعم دوش اذو

 هماداهب دداق یلخاد یاهویدوتسا هکدنک یکم.هدشبقلم«دوویل اهلوغ»هبًمق 3« رچیم

 .دتشاب راک ؛دیتشاد یداظتنا مه نیاذانیغ امش

 ۴ دابخاهدنیآ هدامشدد مینک ی میعس اه و هدیدن ازامش ژوبه ,هدنب اعماق

 دایتخادد عوضومنیابعجاد یرتحورشم هک منکتداضق مناوتیم هنوگچ ماهعخاضن

 .میهد دارقنیزعناگدنناوخ دد؛دیسیب دوشنادیاپب یژودتسا نکمم

 یثحب العفف یدمحم یاقآ «یرنه»یژابهداب

 !مینک یمن

  امنیس هداتس: یفارگلتین فن ..

 دوصمنآرهت زا نتم پاچو دلج یود تسفا پاچ
 ۳۱۵۹۶۶۳۱۵۱۸۰ : نفلق

 ۳۳ هه هو

 " امنبس هداتس - ۶۳ هدامش - ۲۳ هحفص ۲



 كابتنالت [امنیس

 كاب..یندشن شوما ر فر ث اکاب. ۰ یئانتتسا ملیف كاب
 یئانثتسا هدیدب

 سکر رتاثت امنیس تک ر ش
 نا ورشریمانادرگ راک-وتنهرتنع ٩

 لامک اد ربملیفهدا بیعت همجا تسی دان
 یشارکش یقتدمحم هدننک هیهت-یعیطم
 یمتاخ ابیرف هیددون امیاكيب نارگیذاب
 یریمدیدبع؛دمحا دوپ رهچونم.ایدان

 سابع نادرگ داک - موس دزد ۲

 تسیدانس  یناسحادادربملیف_زی وابش

 یثاررکشیقتدمحم هدننک هیهت-هلگنودپ رف
 ؟ارهب «یمتاخابیرف-داددیعس نارگیذاب
 داهرف ۰ عیفد,نایدادویرهم,تسرپ نطو

 .نامدآ ویدیمح
 ی اسک سابعنادرگ راک صاقت _۳

 یدابعبجدداد یبملیف_-نادای زاب تسی دان

 نارگیذاب یئآرکش یقتدمحم هدننک هیهت
 نایک نیسح.ینارهت ذانهش .دیفمنمهب

 .دازآیلع
 و تسیداتس - لپ و یناج -۴

 جریادادربملیف_یلیعمسادواد نادرک راک
 یبلار کش یقتدمحه هدننک هیهت .زویقداص
 تسرپنطدمآ رهب ,هل اه,نویامه نارکیذاب
 . نایچکد قویسرن

 نارکراک_نفخنای وجارجام ۵
 « دن ویمساق داد ربملیف-زو ریف سی دیدهم

 نارگی زانیار کش یه هی هدینک یه
 دامان فا. یمتاخابب زف ,قوفورهچوعم
 .یریم

 تسیدانس «یکند» -همدهبیرغ -۶

 هدننک هیهت - یئاضیب مارهب نادرگ راک و

 هسنادرپ نارگیذاب-یئارکش .یقتدمحم

 .یوفص تمصعهداز عاجشورسخ,یموصعم

 «یقادصمدیمحناد رک راکزواجت ۷
 هدننک هیهت یدزی دوصتم - دادربملیف

 شف دذآ ,یدیشددواد نا رکیذابیئ کش

 . یگاضدمرک اضد
 و تسیدانس .ارحص یادص - ۸

 دادریملیف - یمیهاربا ددان نادرسگ راک لاس ۱۸ذآ رتمک صاخشا یارب ملبفنبا یاشامن

 نا ربا یامنیس هدن و رپ هیقب
 بین امیلسریمآ ,هلا ژ.داگن ,یخیاشم دیشمج

 . دیرف رهچونمد یدن زمیرم
 نادرگ راک . طخ یدررفن هس -4

 ,دوپقداص جریادادربملیف_یبایغ ةّلادبع

 نایقع یضتیم,یدیک ات هنازرف نارگیزاب
 .تسرپ طد مارهبو

 :یدداقجریانادرگ داک قیفرس ۰
 «کدداقجرب انا گی زاب_شوی داد رادربملیف
 . دیفنمهب و یئاسک یدون

 «یب این هللادبعنادررک راک-هخرسومس ۱
 «یددافجریانا یکی زاب_شوپدادرادربملیف

 «یدمحا یضترم ,یلیقعیضت رم؛نریا
 . دامیئوب وداذآ یلع,یدوادهن ازرف

 نلهیئامنیسنامزاس
 یلضافاضد نادرگ راک هب وتبآ -۱

 نودییف تسیداتس-یمیطملامک دادربملیف
 ؛یلضافاضر دمحم ناگدننک هیهت-هلک

 ژانهش. یلضاف نارکیذاب-شیدردیلع

 یمادن|ریشو نیرفآ شون ین ارهت
 نادرگ داک وتسی دانس_ول امشب ۲

 رشت اف سلف مداری یدتهفا
 شیودد یسلع هدننک هیهت - تسد نیدز

 نیسح,ینارهت ذاتهش؛دیفمنمهب نا رگیزاب
 ,یلیقعیضت رموهدآ زميخفیدهم,لیک

 و نادر راک هلجحزا رارف ۳

 داد ییملیف ب یرتهاظداوجت ب تسیراقس
 هفیاط رهچونم هدننک هیهت-نایک یمساق

 ؛نیررفآ شون ,یمادن | ریش«هفی اطنا گیژاب

 یلع « یدمحا یضترم؛یثومنهک ین ایضد
 یفاضدنسح واتکیهللادسا ,داذآ

 نارماک نادرگ راک نوخمه ۴
 ؛دنولاسوریس تسیدانس - نایچکدق

 ناگدننک هیت -یدن ولادیشمج دادریملیف

 نارگیژاب ؛یلضافاضددمحمو شیورد یلع

 :ینارهت زانهش,یمشاه ایرک ز ,دیفمنمهب
 یضت موی ربا زجهن اتسم:,هدازمیخف یدهم

 0 رب یک تسا عونمم
 ۳۷ هحفصذد هیقب بیدمحا نهچونم نارگیذاب -یارکش

 رد طقف بشما

 ک

 تالکسا نازوس بت

# 
 تفاب ناو یمن نآ

 امنیس هداتس - ۶۳هدامش - ۳۴ هحفص [7

 ییل هب زامنیس

 کارب یریظن هک یسکسد یدمک هاداح  رثا تب

 طیلب دز یارب هزورهمه یل انا هشیگ
 تسا هدام آ



 و یلومعمنز كيدشاب نزکكيآ لقمشمابل

 لقم دابکیتقو دنچههکتیآ زایرهم
 هنتددودوب لاحشوخدشیم یلوممیاهنز

 هشیمهتسنا وتیمشاک یاهک درکیموزرآ لد

  دشاب لوس
 دمحا ,دوب هتخپ یذیذل یادغیرهم

 ذا سپ دم ایمششوخ وا تخپ تسد زا هشیمخ

ههتشذگ زا ودرهدن د فرح رگیدنه ابماش
 ا

 فرحدن دزیمفرح دوخیگدن زر لاحزا و

 یگددنذو دوخ یاهظحلات دوبیاهن اهبندز

 هببش . دننکبشومآرف اددوخ یاهبتو

 شوماخ ادغارچیرهنهک دون هنیسرهفضت

یپ حیصات و دنتف زرتسب هب ددرهودرک
 مه ش

 هکردوبت "رگیدنادرم لفسدحا

 هبتوهش عفد دیشوخ هظخلدنچ یآ رب طقف
 ابتنوشخابنارکید لغموا

 هدمآ الاب باتفآ ۰ دزکیمن داتف دیرهم

 دمجاد-ندش نادیبباوخ زاودنآ هکووب

 شدوج وزدهک یمغهمهنآ زا هک درک س اسحا

 شوفآ رد زونهیزهم . تسینیربخدوب

 دوخ دانک دداروا هکنیا ژادمحا ودوب وا

 ددهظحل دنچ .درکیمشماذآامحادیدیم

 و هبت زنمكيدمن و دشهریخ یرهمیهرهج

 : دیسرپ هبق شتمیغ
 حاودزا نم اب وت یرهمیتسار.-

 . دندوب

 . دورب اجنآ

 هدرک -رطمیدجیلیخاد لاوفننیا

 هشیمهدوب هتخانش |دیرهم هک ی تقو ادوب

 الاحوتسا دّمقالعواهب هک درکیمساسخا

 ذا شمادآ دناوتیم دارانکرد دیدیمهک

 وا ,ذاددوآ تسدب ینحائار شاهتفرتسد

 درو ادوضت فرق درک ناوورا جاش

 درک لایخ : دنکیمیخوش دااب دمحاهک"

 ٩ تفگ و تسا هتشاذگ شرسب سسنهک

 ؟یدادیخوهلضوح حبصرس -

 : تفگ دمحایلو

 منک یمنیخوشنم یرهم نک شوگ-

 ابدهاوخیمٌملد هک میوکیم یدجیلیخو
 کر هاودو رو

 یوژدآ اهداب هک یدوبنوت نیارگم

 نگه فقر کلم ار یرتهب یگدنز

 :بمو یدوب هدشهتسخ

 لفممهنم,یهاوخیمهچ سپبوخ ؟ ینکیب
 ذا شیب رگید ماهدش هتسخ میگن ززا و

 3؛سب نسب ی اهدتدد مناوتیمن نیا

 دهاوخیمن تلد ًانقاووت رگامنکی لمحتار

 - اتقاو کا یوشبتحار :تخب دب نیازا
 سس ا یوشپا یتخبدب نیا
 تتسدنمیتسه اپ هبوخ یگ دن ز تاپ بل اط
 لو مشکی مت وری: اجنیا زا مریگیمار
 نمدقعهب هکنی | زادعب یهدبلوق هک یطرشب

 نم زا رتهب اد یدرم رگید یدمآ رد

 مهنمضوعدد . یشابكاپ ًاعقاو و یساشن

 مهار فتیا رب بوخیگدن ذی هک مهدیملوق

 یاهفرحی تبثاد یزادافو ابیرهم

 هدینش هک رهچن 7, ونهدادیم شوکدمحا
 هنسب زاب .همحایلو ۶ درک یمن دوابدوب
 هک تساوخما زاژابو دادهمادا شی اهفرح

 دنکبیگدنذ یوابو هتفدنوریب اجنآ زا

 یدجدراددمحا هک درک روابمک مک یرهمو

 دعبو دنام تکاس یستدم . دنزیم فرح

 : تفگ و هتشادرب رس

 جاودزایدادیک اب ینادیمجیهوت -

 «ع|هداکدب نژكي نمهلب ءیپسوركي اب ینکیم

 دننیببوت اب |ومرگا ودنناتشیم |رماهیلیخ

 كياب هکدیشکیهاوختلاجخ وتتقون7
 پ هکتیازا وت یاهدرک جا ودزا هراکب

 تحادان دز دنهاوخ فرح اهدازهترس

 ؟ یوشیمن
 :تفگ و دیشک شوغآ رداذ وادتحا

 یداک شاهیقب اب نکلوبقطقفوت -

 . دوخنازیچ جيههصفو شابهتشادت

 اد یرهنبوخوالاپ یکدنزكي
 نان زشوک هبیدوزهب ربخ و ددوآ ردّونازب

 هبدهتفدیرهم شیپشیاقفد . دیسدرگید

 یگدسنژ نآ ذاتشاد هک نتفگكي ربتوا

 یقوم ودشیمتحا دو درکیمدا رف نیکتن

 ششوقآ دیک کیم اتقاح اه عاد وا

 دندرکیتخبشوخ یوزرآ وا یا رب وهعفررک

 زا » درک همزهذوا شوگ دداهن آ ذایکیو

 ادترستشپ رکید یتفد نوریب هک اجنیا

 ستهب یدرب .ناتسدوک هب نگا نکن هاگنمه

 طقفیرهمو < یدرگ رب اجتیاهب هک تسا

 ودیسوب ادنذ نآ تدوصو درک یاهدنخ

 . مدرگنرب رگید هک مدا هدیماتفگ

66 ۵ 
 - ددتشاذیب وخیگدن ز .دمحا دیرهم

 هب دندرک عورش جاددزازور یادزفزا

 سک و مک هچره دمجاوهن اخ ندرکابتنم

 كيا ددوخهکنی ا زا یر همو دزک هیهت تشاد

 درک

 دكلاپورادهن اخنزكي دوبهدش یرهمالاح

 یرهم هک درکیمن :نکفنیاهب رگیددمحا

 طقف وهدرکیمیگ دن ز داسفهن اخ ددین امز

 مه یرهمدتشاد تسوداد :یرهمبلقهت زا

 تشذگ زا سپ دیژرویم قشع داهب هن اقشاع

 شوعت یاس هم هیات

  هکدرک شوما رف یلکب مهیرهم هامدنچ
 یتسک دن دراز سردی نام
 رکف نشخنآ درمشوغآ هب یگید واهدرکیم

 درکیمیمج ین امزهک ییاهلوپهب ایودرکیمن
 هب ودرکیمرکف دمحاهبوا دیشیدن |یمت

 یکیدوادنتشاد هک یا هن ادنمتداعس یگدنز

 شی اههتشذگ هک دوبین ز دادوبنهذرهنزكي

 ینزدوب هدشگاپنز كيالاحو هدرک اهرار

 نياد تشاد نامیا وایک اپ هب شرهوشهک

 شرهوشطقف هک دوبیفاک .دوبیفاک شیارب
 هسرپهن اخذا جداخرگ ادمحا دهاوخب اروا
 هبدشیمغداف شاهناذورراک زا یتقودزیمن
 .. دشاب شن ذشیپ هک تفریمهن اخ

 یک دنذذا یلاخ وروک وتوسررگیدهن اخ

 ودن آ تشادنای رجنآ ددیگن الاح دوبن

 و دندوب هدروآ تسدب هدابودادیگدنز

 رد دنتسنادیم |رنآ ددق سک رهژا رتشیب

 لماکنانیمطاشتن ز یکاپهب دمحا نایمنیا
 هلحم نآ زاهک یزورزا یرهمنوچ تشاد

 دوب هدش ضوع ,یلکب دوب هدمآ ندریب

 هدرسک جاددزا اهنآهکینامنزا لاسکی
 دوب هلماح ههامجنپ یرهمو تشذگ ه ندوب

 هدرک لاحشوخ تدشباددمحا عوضومنیا
 صرق هشیمه یرهم لوا یاههامرد دوب

 رکید هامدنچ تشذگز اسپیلو دروخیم
 اددمحاهچب دا الاحو دزوخیمن صرقوا
 .دنآ دورپیممکشرد

 یتیسنداگ

  "دد هک «دناوخددب» ملیف یداقتنا و یدمک ناد ارگ رپ

 ۰ یا اد اهن ناهجرسارس

۱ 
 سست

 یتلاسح یرسهم هرهچب یکلماح
 یاهزور زایکیددو دوب هداد هتاموشم
 كيتشاذگدوجد هصسباپ اهنآهچب نیئاپ

 ات دوسب شابابهیبش یتشیبهک ابیزرسپ

 دیمهفلداهاگن نامهرددشیم |سیاشردام

 دسدابیمتدشبنا دابهکدوب زیپ رخاوا
 دانک دددمسحا دوب كيدات و هتفرگاوح

 شولوچوک هچباب تشادودوب_هتسشنیرهم

 نگ اد ددرک یمن زاب-رکیدوا هک دوبهتفگ

 دا سانشیمن 15 دا نکیدنم ددرگ ربمه

 هلال الاخیلو هدرمنم یاربهک تساهتدم

 دوب هدیمهف مه یرهم ارنیا دوب هتشگ رب
 ادیپ هناخ زا یسکعشیپ تقوددچ نوچ

 دوبهداد ؛ناشن دمحاهب یتقوهکدوب هدرک

 هک دوب هتک »و هدرک هداپ ارنآ دمخا
 دوبهدیسد یرههستشپهبدمحا .تسا هلال

 دوجواجاوتم هلالهک دوب عقومنیادد هزات نا رهمکا رب تشادمه یرهمد درک ی میزاب

 قوم نیمهدد تفابیم نهاریپ ولوچوک

 شدداچ تساخرب شی اجزا یرهم دندزرد

 دمحا ودنک ژاب رردهک تفروتخادنا رسبار

 یسک اب دداد وا هک دینشقات|لخادزا

 لوطب یرهم تبحص یتقو دن ریم فرح
 نا رهمو تساخررب شی اجزا دمحا دیماجنا

 دود او تفرردفرطب هدرکلیفب اد

 تشاد هک دیدرد بوچراهچرک ادیرهم

 كلامین امزهک ینزاب دزیمفرح ینذاب

 دوب هتشگ ب هک دوب هلالوا دوبدمحالق

 مییاهعقاو نینچ عوقوذا هشیمه یرهم

 یک هک دوب تدیسزپ هنحا رایج تفاد

 هذادهماداو ینکیمداکچوت :تشک رب هلال

 ادواتفگ زابوتو تشکر یو) .رگرا :دوب

 ؟ تسیچنمفیلکت یتشادیما رک
 نگا دمحا ادخب دوبهعفگ ده یمبو

 ۱۵ موس نم یدک 6 تتسوخ

 واباوجرد هشیمه دمحاو تشک مهاوخ

 هداتس - ۶۳ هدامش -۳۵ هحفص ۲

 ی . دشدمحآ

 اپ سس هلالد دی رابیم تدشب .ناداب

 تفت ان یرهم تسد اُمحا دوب هدشسیخ

 1 * تفگ ابو

 | يهديمهذاجا مزیزع-

 ثاداب ریزدهدمآ هناخ لخاد

 3 . دوشن سیخ

 یداکدب هک دش هجوتع هذات یرهم

 یلکب وا دادی هتشادهگن زدمدا دهلالهک هد رک

 ۱ یدخ يک ادقرهم
 یفرحمادک ییهددتفد قاتآهب هسنآ

 هکنیا زا سرت .دوبسرت اپ سی رهمدن دزیمت

 « دروس ۰ هاو

 نجلیدوش دوبجم هنابوف هکشیا زا شرت,

 "رگ رب دوب اجنآ رد البقهک یراز

 دوجد بالا هکدهدب یراکب
 شیارپ ات دردهلرمزا

 امشیس
۳ 



 مارآ هیقب
 . یامیس یلک دوطب و هرهچ طوطخ

 هتخیمآ کينالک یاهیتابیذذاون یمرفاآ

 . تشادهاسهب اد نددم یاهرایعماب
 درکیمیزاب ادیئ اتسود ینذ شقنوا

 یورو هوسب هتفرگ دارق زواجت ددومهک
 " دحزا شیب تسناوتیمن شقن نیا دا طضا
 دیامن نایع اد دوخ یاهیئاییز لومعم
 وتفریذپادوا رگ اشامت دوزیلیخلاحتیا اب
 . تسپ لدوا هب

 واکجنک همه تف رگ نایاپ ملیفیتفو
 اروا«دا نیبکگ یک »ملیف ودندوب دانتخانش
 . دومنیم یفرعم «۵ا23» ءاناب

 «یقوئدزورهب» یزابمه ملیفنیا ددوا
 دوبنا ریایامنیس یاهداتسا رپ وسذا یکی
 یتصررف نینچشملیف نیل وا ددیاهداتسرتمک و
 ودوخب لماک ناثیمطاابوا اما .تفاییم
 و تفرکهرهبتصرف نیاذا دوخ دادمتسا
 راسایهاگنندوب اداد تقايلهک دادناشن
 شیاهیت ایزو )1 نما
 ,دنعسه ریذپفاطشا نششقن اب تقی العمود

 دوخ هی رفود اددتسادح شان | مانآ
 : شیاهیئابیذ نا زیم ذاو تخانشیماد
 هدش یناذرا داب یعیبط دوطبهک یتبهوم
 . تشادیهاگ آ دوب

 وتیمقوم داظتنارد تخاتشیاابرآ
 تزمق وبخآسیدوخ واتس مو
 . تفد

 ًاقیقد شینپذا هک دیآ یمرظنپ
 اد ناریا یامنیستایضوصخو تان اکما
 تصرفب نتف ای تسدیا رب" نوچ تخانشیم
 بسلاط هشيمه هک تفد یدرم غارس
 .«. تساهدوب" هتخانشن و ون یاههرهچ

 سدحاالبق هک دوطن امه«نایکیچاخلث وماس»
 زاید دریذپیم یر
 هک یفدص یاهشزراهب تسنادنچ ل نعشادنب
 دوشیمفقا ودوب هدومندیص لاسآ یلیخهک
 اتدزاسیم دقعنم داددا رقهسدا اب هلصافالبو
 . ددرگ دادهدعاد لدا لدوا ملیف هسدد
 یاهفرعیاهیدانف رک زا یضپ لیالدب اما
 یولجب دا نداتسرف هبقفوم «لثوماس»
 .دوشیمن نیب دود

 راک تفدهب وا یبددیپثاعجا یم
 اد ناگدننک هیهت زا یکنی رظن «لئوماس»
 یدیدجدا درا یقهکندیا هجیتن هدیامنیم بلج
 ملیفددوایزاب تامدقمد دوشیم هتسب هااب

 زورهب»لب اقمشقن یافیا یا رب «دا نیب رگ
 : ددرگیممهارف «یقوثد

 تشادهک یلوژدآ هب اجناس م۱د»
 هک دوبنیئاهوزرآ نآ همهنیاامآ دسریم
 . تشاد

 لواهداتس یذود تشادوزرآ وا
 وایود ناگ دننک هیهت و دشابنا ریایامنیس
 .ددنک باسحژاسلوپ هداتسكپنا ونعب

 « .دوبهدش هتشا درب مدقنیل وا هک لاح
 یگدنز ساسحهلحرمهک درکیم یاسحا
 | دشتیعق وم دی + اب یمو تسا هدشز اغآ شی نه

 دونم نفحفلح می تاک تون
 و دربیپامنیسنیازود زاینب قیقدیلیخد
 تفرریذپاداورپیبو یسکسهداتسون ناونع
 دح زا شیب یتح ندشهندرب زا هک دادناشن و
 صاخ تیفیک هبد ددادنیئابامه ذاجم

 هیات او یی
 لاسکیلوطرد ملیف ۱۰ ددیژاب

 اجرب «مادآ» هک تسا یاهژات ددوک د:

 _ امنیس داک رپ ناگراتسمامت زاد ددافگیم
 .دریگیمیثیپ

 یرگیدیاهملیف «كرک »زا سپ هلصافالب
 . دنیآ ی مهدرپیودررب وازا

 < یعیطمكلمررصان » اب «نمک رت»ملیفدد
 اضد » اب «دوای» ملیفددو دوشیمیزابمه
 .«یددون می كبب

 یاهتقایل لباقم دد اهداتسارپوس
 ..دنهدیمنناشن تفلاخمو ساوسووا

 ابو باتشرپومجاهمهداتسون نیا ...
 ؟تسیک یژرنا

 رامتسم اندی اب وا نتخانشرتهب یارب
 «ميريگبسپوازا اد «ما2آ»یرنهد

 یقادترهشومان «یبیبحریم مظعا»
 ۰ تسدا

 یگل اسهدداهچنسرد دابکی هکنیا اب
 رتخدكي بحاصنآ لصاحذا دهدرک جاددزا
 هنارتخد یتوارط زونه لاحنیا اب ؛تسا
 ادتوا رطنیا شفیطل و فافش تسوپ «دداد
 ۰دهدیم تداهش

 (۱۳۳۲) شیپلاسکیوتسیب ؛مظعا
 وا سردوز جاودزا ودش دلوتم نا روت رد

 اد لوا لکیسذاشیب هک دش نآ زا عتام
 . دناوخب

 دقیا رب شبسادتمد هديشک مادنا []
 نوچ,تسایبسانم داتتسا هلیسووا طسوتم
 ناشن تسه هک هچنآ زا رتدنلب اد وا
 * ذهدیم

 كي ددقبهک شهایسو تشدد نامشچ

 شناوسیگاب دیامنیمزومیم فوشکم زاد
 ال ساک پیت كيودراد یبسانتم یگنهآمه
 یتالاح رد هاگ هک تساهدادواهب یقرش

 هن ايشحدوویودب یاهیثابیذز صوصخب

 * دی امت یمیعاد | دیلوین اپسا نا رتخد
 - قاسورمک صاخبیک تو شمادنآ

 نکن امدولبتمو هدننکشیاهتفا وا یاه
 ۰ دروآ یمنهذبآ داه

 یتیباذجشنهدو نابلریذپلد مرف
 «دنداددول ] سوه

 باذجناسیدب یاهداتسرتمک نونک ات
 هدش هدیدنآ ریا یامنیسدد مادناشوخو
 و ابیس یاهیئابیذ هک یاهداتس .تسا
 دادن اتسا كيددو گنهآ مه شمادنا
 سونویقاورد مادآ «دشاب لوبقا دروم
 .تسامیامتیس

 و مادآان یاهیگابیزاب «مادآ»
 ادنآنیا یامتیسدوز یلیخ شاهناخاتسک

 وا تیل اعفمودهامشش ردو دنکیم ریخست
 یاقآ هدیآ یمهدرپیورهب شرگید ملیف هس
 وفراعاب «میر نزب»ملیف ونوی امهاب «لهاج

 نیگنچ » اب «نیتف رگ یضوعالکشوخ»ملیف
 .<یقوثو

 هدشهدادناشن وا زا ملیف ۶هام۶ لوطرد
 تسارگ اشامت تالیامت داکشآ هن اشننیاد
 ۴نونکامهو دناهتفریذپ اددا هکنیاد
 هدش شیامن هدامآ دا زا رکید ملیف
 ۰تسا

 یمیطمكلمرصات لباقمدد «درمربا»
 هکر م»یاهملیفدد د نامیپ اب «سومان»د
 جریا» لباقم شقن «گنلپ»د «نادابرد

 امنیس هداتس -۶۳ هدامش -۲عهحفص ۲7

 ِ - ,ددادار«یزداق

 دوخیوزدآ هب «مادآ »:رضاح لاحرد
 ناگ داتس نیزتداک رپذا یکی و هدیسد
 ۰ .تسا نآریا یامنیس

 هددعینم دداد میمصت لیلد نیمهبو .

 هنکت یژاب .یلبق ةعلاطمنودب یملیفرح
 دد یژاب یارب توعد ًاریخا هکیدوطب
 .تساهدرکدداد ملیفدنچ

 یدجالماک ملیف كيدا داکنیرخآ
 رد هک «اهنیشننامت داپ» نا ونعاب تسا
 «شوروخ یرعف»و«یماظتن |هلاتزع» نآ
 یئاتسور دوادو دن دادیزاب «رفدواد»و
 .دیامنیم ینادرگ داکو هیهت ارنآ

 ناس لف نیآ لب قفاد يه دا
 تسینیسکس هداتسكي لدقف«مارآ »هک دحد
 نوچ -تسهزین یدنمرنه نکیزاب هکلب
 هداتس»كی زا هکیدوصت تسا دقتعم

 دنامیم یقاب ناهذا دد الومعم «یسکس
 اد یک اشامت و زاسملیف داظتنا دودح

 دی امن یمیدنب هقبطروب نم هداتسهبتبسن زین
 دنزب اجرد دحنامهرد دیابوا هجیعن .دد
 .دشابدوخ نا ونع ینادن ذو

 نورد دا یدیداورم ناسیدبو ...

 شخب تنیذ و دوشم جداخ دو-> فدص

 .ددرگیمام یامنیسیلاخ هنیس
 شداکشآ تیباذجزا هکسونو نیا

 هرطاخیاهیناوج ,صاخ یشیادآ رد هاگ

 ولول انیجدیئ یلاتیا دادمان هداتس نیکنا
 هزات قفا ,دیامنیم یغادت اد «ادیجیرب
 و تسا هدرتسک ام یامنیس زد ینیگندو

 یزادنآمشچنینچنتمک نودک اتام یامنیس

 ۱ تما های دو
 ام یامنیس یاههرجنپ هرخالابو ...

 یاهزادنامشچ د اهیئابیذ یوسبود زین

 .:«هدش هدوشگ عیدب

 رد «مادآ» تیعقوم رضاح لاحرد

 هدنک هیهت د تساهدشتیبثتنآ ریا یامنیس

 دا داکیارب یو اد یناریا

 .ددادن یسا ره

 تک شاب نونک ات هک یئاهملیف یارب
 ۴۰۰ نیب طسوتمدح هدش هتخاس«مارآ»

 هدش یدا زگ هیامسناموت دانه «٩۰ ات

 هک مینيبیم یبیرقت هبساحم كيابو تسا
 تفه دودحرد لاحبات ام ناذاسملیف

 یدازگهیامس وا طاخب ناموت نویلیم
 یتشیبلاسکی هکنیاهب هجوت اب..دناهدرک
 نتچ تنم هدمآ امنیس هبب وا هکت سین

 رتمک و -تسا نیگناباجعا ًامقاو یمقد
 هدیالسا . تساهدش هدیدنیا ریظن یدروم
 طسویکن د یاهدیالساد دلج یود یابیز
 تحالبم و اهیئابیذزا یئاههنومن هلجم

 تاک رحدد ادیناریا هداتسوننیا ریذپلد

 .دهدیمناشن شما دن او ششوپ

 ..یکسن وتسا ز هیقب

 یویکستوتسا دوالس ین اتسا یف سمزادعب
 تالاوقس هب"خساپ تهج اددوخ يگدامآ
 0 .دومن مالعا

 :دیهد حیضوت تسا نکمم
 زی تخم یور یوروش رد
 ؟دنکیمیطاد یلحا رمهچ ادتبا

 یاهداک مامت* :یکست وتسا روالین اتسا

 دیاب یملیف نتخاس یا رب هک یزاسمیف
 تداطن وجرشب اهتناات ادتباذادریک تدوص
 .دریگیمتدوصتلود

 یصوصخ یاهتک ش هیسد رد ام

 رد رضاح لاحدد . میدادن يزاسملیف

 ملیف ۱۴۰ هنايلاس یلک دوطب یودوش
 یاهویدوتسا رد هک دوشیم هتخاس یناتساد

 یدوهمجیاهتختیاپو دارگنیبل ,وکسه
 .دوشیمماجن | نآ لحارم مامتیوروشیاه
 یظن ددیملیف نتخاس. یارب .هک یاهجدوب
 دارق هدننک ءخارد دوشیم هتفرگ
 هک یدارفا و نیلوئسم تداظن ابو هتفرگ

 دوشیم هتفرگم یمصت دنتسهویدوتسا رد

 ملیف هیهن فرسمب هنوکچ هجدوبنیا هک
 یسکاپ و مدادیئوپ دانسنم ًاضرف .دسرب
 تدوصب ارثآ دهاوخیم هک دداد یاهدیا
 اد دوخ هدیا صخشنآ ,دنادرگ رب ملیف
 هتیمک هدد .حرسط نیا و دنکیم حرطم
 .دا رسق یسدرب ددوم «امتیس ننه یتلود
 تب سا نا یاس سو ام هیت
 امنیسرنه یتلود هتیمک هریدم تکیه وضع

 هتیمک نیا ددنم نا راکمهکید د متسه

 یروکیرسگ » د «هلوچدادنابیمگس »
 .دشابیم «یارخوچ

 لبق یملیف نتخاس یاب یلک دوطب
 هک هیت درب هما چهزآ
 هبو دداد نتخاس شذدا دوبزم ملیف ایآ
 ؟ریخایدزرایم شتمحذ

 یددوشرد یملیفنتخاسیارب
 دوجو روساس رظن زا یطباوض هچ

1 
 : یکیتوتساروالیناتسا ۰
 دادوم . ملیف نتخاس ماکنه یفلتخم

 لئاسنیا . دوشیم عقاو دیدش دوسناس

 هیلعرب یگنج تاغیلبت : زا دستدابع
 یزابتشعیاههنحصدزواجت .رگید یتلود
 «یلمتاسدقمد اههدیاهب نیهوت «یتسیداس
 ویلم تاساسحا نتف رگ هکحضم اب یژابهب
 یاهملیف ریظن تشز یاههنحص نتخاس

 ...كيفا رگ ون دوپ
 شیامن و یعامتجا داقتناایآ

 یوروش یامنیس رد یداقتنا یاهملیف
 ؟تسادازآ

 دیدرتنونب ؛یکمت وتسا روالین اتسا

 تدوص تاعوضوم امت زا داقتنا . یلب

 ءاضعا ذا یکی مدوخ نوچنم هدریگیم
 نا یکیدزا شیب دی اب تسهملیف باختن هتیمک
 هجوت ددرگیتمزا ربا هک یتاداقتن | هبتبسن
 یفارگ ون دوپیاهملیفدرومرد . مهدناشن
 اد اهملیف نیاذا هقلحدنچ هک یوگبدیاب
 زج دافآ هنوگنیا هدمآ مدب اهن آ زاماهدید

 یتسیداس یاهشیارگ و یرکیشحوژا ربا
 دنیاب یلو دزادنربددیرگید مهمهلأسم
 یقشع هن مدادتسوداد واقشع هک میوگب

 ۳۸هحفصرد هیقب



 نا ريا یامنیس هدنو رپ هیقب

 تسیدانسونادرک راک -یطوط ۵

 یدنولادیشمج دادربملیف ,یمشاهایرک ذ
 اضددمحمو شیورد یلع ناگدننک هیهت

 ایرک ذ,دیفمنمهب نا کیزاب - یلضاف

 ینامیلس نیدرپ یب اتجهتشرف ؛یمشاه
 اضددمحم نادرگ راک - كنشق بو

 تسیداتس,یمیطملامک دادربملیف -یلضاف
 و شیوددیلع ناگدننک هیهت نادایزاب

 یلضاف :نارگیذاب - یلضاف اضددمجم

 .یلیقعیضت مو

 نادرگ راک - یگت رف یدهم -۷
 یلع ناگدسک هیهت تو اضاف اضریملب

 «یلضاف:نا یکی ذ اب یلض اف اضددمحموشی ورد

 یلیقع یضترمو هلاه
 كل روژیئامنیس نامزاس

 ؛نادرک راک _دوشیمدزا ویدهم اقآ-۱

 ,كدوژ نودیرف هدننک هیهت د دادربملیف

 صاست:نارگیژاب -یلیقعاضد تسیدانس

 ؛این رهپس دوصنم ؛ ناجرم :یعیطمكلم
 یضت موی اضدنتصلا زهرهذ «ینیمهدلا

 نایاپات كدوژ یثامنیس نامذاس رد

 دمحا هک مه یرکید ملیف هیهت لاسما

 تشثآیویدانسنتشون لوئشم هدازبیجت

 .دشدها وخز اغآیعیطمكلم ای ونیدرف تک شاب
 نا و

 اماروناپ یئامنیس نامزاس

 و تسیدانس بری لب ان .تسکش مس(

 دادنبملیف .-ب .یحولنیم اضت نادرگ راک

 تمعن ناگدشک هیهت بیذارسیش دمحا

 ؛نیدرف»نا گی اب س یمی رک اضددیمیفد
 ؛یرفعجزیدرپ« دادرهم دیشمج : نیلیآ

 دادسلیف "نیساپ توایت ناو
 دمحا ناگدننک هیهت - یدهتحم دیمح

 نارگیذاب .-یمساپكمايس و هدادیجنگ

 ,هداژراسمس .هلیمج ؛یددون امیاكيب

 :یریمذین ایضرد
 تسیدانس -شاب تالک بظا وم ۳

 دادلیف بیغول یماشد نادری و
 ییفدتمعن ناگدننک هیهت یذاربش دمحا

 ,هلاع ,نیدرف ؛نارگیذاب یمیرکاضد و

 ديشمج و یجرگ ,یسررن ,ینانهت ذانهش
 .داد

 نادرگ راک - یگنر كروبن ز بم

 ولداهبگنشوه-دادربملیف- یدافغ خرف

 نامزاسد دایص زیدر-پ ناگدننک هیهت

 :ناگیذابنایا یلم نویزیولت ویدار

 «ینارهت زانهش ,یثانبیدوپ .دایصزیورپ
 ریگن اهج «یداذآ دذون  «:یمارهب قداص

 . .رهورف

 تسیدانسو نادر راک - خلسم ۵
 تسدنیدو ات اعداد نیا یاس ییاه

 دیمس:نا رکیذاب -دایص نیدرپ هدننک هیهت

 دومحم,یشخب تیانع «یئارسک یدون- دار

 .دایصزیدری و یمارهب

 تسیدانس - دوشیم تخبش وخدمصو

 دایصزیژرپ هدننک هیهت. و نادرگ داک

 نارگیذاب هورگ ودایصزیورپ ؛نارگیزاب
 .دمصیاهملیف

 راد بم لیفت یفاوج هم شورا داد رگ اع *

 تسیداس_یگن ر_ناجیب تعیبط -۷

 هیهت - ثل افدیهش بار هس -نادرگ راک و

 ات اما رون اپیئامنیسنامزاسرد .دایصزیورپ

 رگید ملیفدنسچ هیهت یداج لاس نایاپ

 تمناداهن زا" یکیهکدشدهاوخ زاغآ زین
 سابع نینچمه .درکددهاوخ هیهت یعیفد

 نیمهیا رب ميیخژد مانبیملیف مه یئاسک
 .دومن دهاوخ ینادرگ راکهدننک هیهت

 یبلطمدیسنادرک راک اهروجان-٩

 هدننک هیهت--دویقداص جریا دادریملیف -

 كسب ؛نیدسف«نارگیزاب -ین ابیشاضر

 « دازآیلع ,یلیقع یضترم ؛ یدرون امیا

 :یریمدنیمیس تمکح ایش«یددامیهارب |

 یدهمنادرک راکهجکتسد نیا -۲

 - دنویمساق دادبملیف - ذورف سیئد
 هدننک هیهت - هداژبیجن دمحا تسیدانس

 ۰ یددون امیا كيب نارکیزاب ین ابیشاضد

 + هداذریم .مارهش «یئابطابط نیکنادوش
 .یریمو یریفصددان

 یمساقدادربملیف -هتسب نامشچ ۳

 :نارگیزاب -ین ابیشأضد هدننک هیهت دن و

 . رکید یاهدعو یئابطابط زیکنادوش

 نویزب ولت وبدار نامزاس

 نا ربا یلم
 و تسیدانس _باجتحا هدزاش با

 دادریملیف- ءادآنامرفونمهب نادرک راک

 یخی اشهدیشمج ؛ا گی ذاب. -یقیقحتممث

 .یئارسک یدوند هلاژ ,شوزوخ یرحف
 و تسیدانس - ثاریم ب ۲

 نتم كيزوم هدنزاس بولداهب گنشوه

 « نایریصن یلع نارکیذاب تهرفنمره
 و ناینشود میحد , سیخشتآ ,ناذورف

 .یماظعنا هلاتزع

 یشامنیس روما لک هرادا

 رنهو تنه رف ترازو
 «یگنر» - هداس قافتا كي - ۱

 !تل اکدیهشنا رهس اد رو تسراتم
 نادرگ راک _اهنیشن نامتراپآ -۳

 2 مد[زیضاف دادرسی یثاسدد دواد
 نآرکیزاب ناف هو را
 :مادآ ,شوروخ یرحف -یماظعنا هلاترع
 ,رگنید یاهدعو یداث یفطصم ,رفرواد

 ملیف دن وماید
 و تسیدانس - نوخ و مشخ -۱

 دیشمج راد ربملیف-یهمضه ضاننادرگراک
 - یضدیداهدیس هدننک هیهت -یدنولا

 وسایل روا
 الات رع «یصع رو رها اروم نم

 نیگنادوش و یزاریش یتنج :درفیئاضمد
 ی ابطابط
 تشودلگن درگ راکت سیداتس_هعجاف_۲

 دیس هدننک هیهت , شو یداد رادر-بملیف

 «یدوپ «یدداقحریا:نا رگیذاب یضدیداه

 .دیفمنمهب  یتیعهدمحا« مادآ یگان

 . (ددادهدهببیشقن

 + تکشاب ملیف

 یسا رسا تریار .رث ابک اناید

 ی مین رد صف 9م یهات.هترگ نآ

 : نارگسیژاب - یزاجح زیورپ و نیغر
 ًاتمض)داتخمیقت و هلیمج, یدروت امیاکيب

 زینیئ افولامجهبت رسنیلوا یا رب ملیفنیا رد

 نایاپات یزاجح زیورپوربهدرب اص

 درک دنهاوخ ژاغآ زین دربهدرب اصی ادرگ راکب

 .  لاسایلامنیس لصفراغآیارب یباختنا ملیق
 رد طقف زو رما حبصزا

 تکنو امنیس
 (ناریاذاتممو هلبم یامنیس نیلدا)

 درب تذلد دید دباب هک اورب یبو هنادوسج یملیف

 رم

۵۸6/۸۸5 ۵۲ ۸۵۸ 

 یات,نهانک
 :تسا عونمم لاس ۱۸ زا رتمک صاخشا .یارب ملیف نیا یاشامت

 رباصیزاسلیفتکر ش

 یزاجح زی و رب وربهر
 «یمسایكمايس نادرک داکیشحو-۱

 یباصناگدننک هیهت - یتاسحا دادربملیف

 ینادرگ داکب «یتپاپ» ملیف نینچمه
 هدننک هیه-ت ودنیا طسوت نین یئاسک سابع

 . دوشیمهتخاس

 ناهجشقن وبد وتسا

 :منادرگر اکو تسیدانس وهایه ٩-
 هیهت-نایلاپسورطب داد ربملیف -دافص
 زورهب:نانکیزابتدحوهلاترصن هدنک

 ن«چوئم# تاسیب هدیرف «هدیپس دات هب
 : جارو

 و نادرک داک- تشهب زا رارف_۲

 دادربملیف- تدحو هلاترصن هدسک هیهت

 ۳۸هحفصرد هیقب

 امنبس هذاتس - ۶۳ هدامش - ۳۷ هحفص ۲



 انآ ربا یامنیس هدنورب هیقب

 .درفوک اضردمحمس تسیداس یعیفدزیزع
 هلاتزسع؛یمینک هلاژ,تدحو ,نارگیذاب

 نضخا ؛هددان, یتشهبکكنشوه , نفین اضمد

 یدهازیلع,اویش؛ ریمضنشود,دوپ
 ۶ یک
 ملیف رژ[

 وهدننک هیهت -ناداب رد رم - ۱

 تسیداس_نایکیچاخ لی وماسنادرگ راک

 دن یناموحیلع داوملیف - يلدیوق رم
 - مانداهچ یئامنیس نامذاب زاشحپ
 دانهب ۰ مادآ. یدداقجربا نارگیذاب

 نارماک ,سدواط,تایب هدیرف« شعبناوج
 .دایاقخو نافوط,زیکیدنچ ,رتخاب

 ملیفیک دور
 لالج نادرکداک_قشعنازخس ٩

 -هیهت- نامعن شک د دادربملیف- نابرهم
 رهچونم:نا یکی ژاب-هدا زمیحدج ی |هدندک

 یلیقعیضت مد هدیپس, قو و
 یداجلاس نایاپات لیفیکدوررد

 دهاوخزاغآ زین رکید ملیفودیکی هیهت
 دش

 مان راهچ
 ی اسک سابعنادرک داک -داذرهشس ۱

 صانتسیدانس- یدواجم اضد دادربملیف

 . نوگبآ بارحص هاتنک هیهت - یدمجم

 ,كسولم,زوریف. یلیقعیضتس:نا رگیذاب
 دمحادوپد بوک س

 نادرگداکو تسیدابب _یگشیس۲
 - یقداسیلع دادربیلتف بتن
 ؛نارگیژاب نوگبآبارجم هدننک هیهت
 «یذا ریشیتنج«ما3آ ذوریف , دیفهنمهب

 نفین اضمدویدیمجد اهیف ؛دازآ ی لع؛یئومدهک

 |نادرگ داک وتسیداتس_دادیارسس ٩

 نیدزاضریلع دادبفیف- شا ره
 -رههیفی رش . یلعتسح هیهت .تسد
 + ینارکتلدیمس؛نایریصن یلع ؛نا یکیذاب
 .گیدیهدرگ ویرب اص هلارمآ ,هدازینف

 هق رفتم

 هیهتذانونک |مهزین اهملیفنیا 8
 » تسا شی امنهدامآ دفنناگد ننک

 دیفمنمهب تک رش اب-هرمکی شاداپ
 هدنسنک هیهت .نیرفآش ون و یلیقعیضت رم
 .نایمظاک

 « كياهء نیت دافتک شاب-هدلملک
 .نیتدامهدننک هیهت یدن ذیلع, ینایضد

 . نونیامهتک ش اب شت آر دیدرم

 - اداش - عن اقرهچونم « یئاسک ی دون
 .عناقدداننادرگ داک

 یدون-نویامهتک شاب -نیمزونز

 «هدازسا-ددجت- دی رف رهچونم-یئا سک
 یدون زیدرپنادرگ داک- ذایهش

 -  یدافغریکن اهجتک شاب_ماجرف
 ,لک ادآ هدینک هیهت یدرسک یماک ووزرآ

 فذرآ- قارشا تک شاب_[ادخبوچ

 . جنسنخسدمحم . هدننک هیهت ینهدادن اش

 ب شواک بیبح نادرگ داکب

 -نایتپاریاسه هدننک هیهت 3 دادربملیف

 یرهمبدرک ود.دزیما دمهب اهن آیکدن زشما دآا

 اههتسخ هبقب

 داکچهلالابهک دوب رکف نیارددمحا و

 دحرس اتادوا ینامزک یاهلالاب دنکب
 اهنت ادوا یذودیلو تشاد تسود كرم

 .:دوب هتفدو هتشاذگ

 2 یتساد دیسرپ دوخزا لو
 هتسخ یکدنذ نیاذادارکم هتشگربارچ
 هلالفدوب تشک یارج الاح رپ دوب مدعت
 شدوخودوب نامیشپ دوبهتشگ ربهک نیا زا
 رب رلرجفک تسنادیمنه

 ابنکرکرف اوت ۱
 | دمحاهدوهبیهک دوب ةتفایذد هزات ادرمدنچ
 ریدیلیخهک دیدیم الاحیلو هدرک اهرار
 تشادناکماهک هچن آزا یترید هتشگ رب

 دوبت شدوخب قلعتم دنحا رگید الاخ

 تمسقكي دوب هدرک تمسقوداژ نشیلقوا

 هس قلعتم مود تمسقد دوبیرهنبقلمتم

 دد هلال اد عوضومنیا ولوچوک نارهم

 ذاداک رکید یلد دیمهف لداقیاقد نامه

 دوبهتفدهن اخردمد اتواو دوب هتشذگ راک
 لخاد ددمهیاهظحل دنچنهک دید رتهبو
 شاهتشذگ :قشغو یگدن زات دربسسب هناخ
 ابردقنآ ار ودن آ هک لاحودنیبب كيدزن زاار

 | هکدشنامیشپ رتشیب دیدیم تخبشوخمه

 هتفدو هدرک اهدا ذدمحالبق لاسهس | رچ

 ۰ دوب

 ۱ هکن آ اتدیشک لوطاهتدمهسنآ توکس

 ذاادشش اب دورب دیابدرک ساسحاهلال

 اجنآدد هک دوبوا اهنت دنکبمک اهنآرس

 تشاد شندمآ ابهک دوبواو دومنیمیدایز

 + تنگ
 تشیاد ان یشدیدزا هک نا نا

 |یگ دن شما دن مهک دیش اب نیمطمیل ودیتسه

 ء:دزنهآوحت یب ارامش | اجنیاب هکبیا زا
 ؟درکیمن نکتفنممتشادن یدوظتم مدمآ

 منیبیم هک لاحو هدرک جاددزا دمحاهک

 | . ؛دریم اجنیاژا دیدادیبوخیکدنز

 | نیئاپاب شرسو دادنیباوج یرهم

 .درکیمرکفو هتخادنا

 یسچدا باوجدد تسادیمندمحا و

 تخانشیمن ادنز نیا یتساربوا دیوکب

 اهلال دوبننزنیا تخانشیموا هک یاهلال

 | دمحاذا رتهبهلالایتیا .دوبهدرم لیقلاسهس

 وهتساخرب شیاج زا هلالادوب  هدیمهف

 |هدشیمحداخردزا تشادیتق 9 تف درد فرطب

 شن امشچردكشا هکیلاحردو تشکر ب

 :"تفگ و دنآهب دوبهدز هقلح

 .دیوشتخبشوخ هک منکیم وزر]_

 | تدریبددذآ هیاسكي یمادآ هب دعبو

 - تسبدوخستشپ | رثآ وتفد
 یاهمهاوالال ندمآ زا یرهمرگید

 | اددا هشيمههک .یک انسرتحیشنآ و تمادن
 تسنادیمالاحودوب هدشوحم درکیمدیدهت

 دناوتیمن رکیدزیچجی» گرمزا ریغ هبهک

 . دزاسادج دمحازا اروا

 ۱ نایاپ

 :دیپس - داددیعسنآ یگیزاب

 یا
 هلاتردق نادرگ راک یاهفرح

 |هدننک هیهت-ذودمجن | اضدرا دریملیف-یک رزب

 -یلیل فرم نا کیا تو یمیویخ با
 .كرامیروکب رک دنیشت آ یی اص_اتکی هل ادسا

 2 یرو

 امنیس هداتس - ۶۳ هذامش - ۳۸ هحفص ۲7

 ..یکست و تسارهیقب
 هکلب مياهدید كيفارگوندوپ داثآ ردهک
 . تسادنمشذرا نمیارب هک یعقا وقشع

 زایب وخ_رایسبیاهملیف البقام 8
 یلو میدرکیم هدهاشم یوروشیامنیس
 تبسن یوروشنا زاسملیف راک تیفیک نونکا
 و نیاتش زیآ .نیکفودوپ راثآ الثمهب
 « تساهدمآ نیئ اپیارخوچو فتسنی زوک
 ؟تسیچنآ تلعامشرظنب

 نیاتقیقح :یکست وتسا روالین اتسا

 طقف 1۹۵ ۲لاسنالثم نامزن آرد هک تسا
 و دشیمهتخاس یوروشددلیف ۷ هنایلاس
 دیدرب مان هک ین اداتساطقف هک دوبمولعم
 زادعبیلودندرکیمهیهت اد اهملیفهنوکتیا

 و تفای شیازفا ملیفدیلوت نیل اتساکم
 یوروشیامنیسهب نا وج نادرگ داک یاهدع
 یدارفاومووخلمن :ناوجلبن :.دناذهآ
 یدوکیرگ»و «یارخوچیدوکی رگ »لیم
 هزات .هدعنیادورو اب ًاملسم او «فستنیذوک
 هک دوشیم هتخاس یدایز یاهملیف دراو
 وکكي هجردهمه ملیف ۱۴ «نایم زاتسادیپ
 یزاسملیفشهو امنیسملاعرد. دنتسینیلاع
 اد ندوبكي هجرد سناش یمکدادعت طقف

 . دن داد

 الماک دیذرک تر ظم هک عوضوماما
 زایدیدجمیمصت هتشذگ لاس . تسا حیحص

 یاهبلیف هدابدد مسینومک بزح فرط
 همههک دوب نیا تلعو دیدرک ذاخت |یئ امنیس

 هک میدش طسوتم هجددیاهملیف نارکنام
 یتامادقا ادتبا دشیمدیلوت دایزهن افسأتم
 دوبهب اد دوجوم عضد هک تفرگ تدوص
 یلکداریا. ددادتقوهب این هتبلا هک میشخب
 اهورمل کبثز میاد دیک دون نیا
 هتخاس مهرگ اد دشیم هتخاسیمک یاهملیف
 اهن آ دد یمهملئاسمد دوبنیدجد ای زدشیم
 درومهک ی اههژورپ زا یکی .دشیمن حرطم

 یاهملیف هیهت هدابدد :تفرگرارق یسدرب

 ادام ,یفامتیسنیل وت ۱/۰۸۰ هک دون یکید
 .دنک ی منیمأت

 - ربخ زا هک یرابخا قبط 6
 هدیسد ام تسدب یجراخ یاهیرازگ
 یکر تشمملیفدراد میمصت یوروش ایوگ
 «رولیتتبازیلا» هک دنک هیهت اکیرمآ اب

 نآ ینادرگ راک و دنکیمیزاب نآ رد

 نیارگا « دشابیم «رک ویکح رج»هدهعب
 یاهزاتتاعالطا امش تسا حیحص ربخ

 ؟دی راد نآ هراب رد

 حیحص یلب :یکست وتسا دوالسین اتسا

 هدنرپ» ناتساد ساسارب ملیفنیا . تسا
 هتخاس « کنیلرتم سیدوم » رثا «یبآ
 ددوشیم هیهت لاکیزوم تدوصب هک دوشیم

 لاحردوتسا دوشک وددی دشهقالعد دومنآ هیهت

 . دنتسهراک لوغشمیوروشرد مهرضاح

 یاهملیف یاههژوس بلغا ارچ 9
 یناهج مود كنجعي اقوهراب رد یسور

 كي هب :یکست وتسا رو السی اتسا ؛ تسا

 گنجیاهلاسرد هکنیآ نآو حضاد لیلد
 ۱ دادهتشک نویلیم ۲۰ هیسود تلم طقف

 تایعقاواب هک ملیفیرسدنچ ریخا یاهل اسدد

 «اهکنات دربت»لثم دشهتخاس دش اب قبطتم

 تیک اب هک هیلرب دربند 3« یدا
 نیا ذا اهملیف نيا . دیدرگهیهت شترا
 یلیخماقداهب ایندهک دوشیم هتخاس تهج

 زا حبص یتقد بلغا اه درببیپ کد زب
 میونشیم ویداددابخا زا ميزيخيمربباوخ

 هطقن نالفرد هک میناوخیم اههمان زوررُد اب
  دندش هتشک رفن دنچ یاهثداح شارد

 هک تسان یفشأت :ام لمعلا سکعرشک اذح

 دوبع نآ زا ًاعیسدیاشو ميزاديمژآ زبا
 زا رفت نویلیم ۲۰۶ ندعهتشک ی لو می

 نآ زا نا وتبهکت سین یمق دروشک كيدا رفا
 مادک رههک ميفهفب" دیاب اه .تشذگ یحطس

 هسب تبست هتساوتیم نویلیم ۲۰ نآذا
 درومهک ره ایو قوشعم,رسمه « هداوناخ

 هتشادقشعو شیارگ تساهدوب وا ةجوت

 گرا یاهتیمذ نینچ نتشاداب . دشاب

 هدابرد هکلبهیسدردرومرد طقفهن یم و

 تسا نکمم نشب ناتهج یاهدوشک ریاس
 ین اگمهداتشک ثعابالام هک |ردیدج گنج
 :دوشن عورشدوش نیمذ هرک نینکاس

 مارآ نامددیپس ءاجنیا» ملیف

 !دشابیمزا دروخ رب یا هنیمزهچزا « تسا

 زین ملیف نی[ یکت ساری یاس
 و تساشأتم یناهج مود گنج عیاقد زا
 دشک یم ءافی) از یلصا بتن نابرهق ۶
 نیا :«دنشابيم شتخد نانآ یفن ۵ هک

 یههک تسا نزدنچتشونس درومرد ملیف
 یگ دن ذ و ,دننک یک دن ذ دنناوتیم مادک

 لانز نیا یاهشالت ددبمدد ملیف
 نانز هک دشابن یعیبط دیاش «دنکیم ثحب
 هدعنیا لاحتیا اب یلد دن ريگ تسدب هحلسا

 اب ام, دننکیم عافد ناشدوخ هناخزا
 عوضوممیتسناوتیاهیامتسد نینچ نتشاد
 دا گنینل لامشردملیف ثداوج ,مينک نایب اد
 هامتشهتدمدد یدروشرد .دتفایم قافتا

 اد:ملیف نيا.نقننویلیم ۱۲۰ ذا شیب
 دن اهدیخاد ملیف نیا دوشک ۶ ۵و دندید
 مادآ,نامد هدیپس , اجنیا» ,ملیف ادتبا
 یاهداونشج هک نینو لاویتسف دد «تسا

 و بش سابل اب مدرم ۰ تسا.یفارشا

 دنوریم اهملیف ندیدب کگنیک ومسا
 یئایلاتیا سیون ریذاب اد ملیف نیا

 یزپچ ملیف مامتا زا دعبو دنداد شیامن
 ادن داظتنا هک ار

 ب «دوب نا رگ اشأمت

 حدد نآ هکلب دندزیمن تسد نا رکیزذاب
 دوبهدشحرطم ملیفرد هک یساسحا یاضفو

 نجکزیچ نآ و تفرگ دارق قیوشتددوم
 .دوبن «یذوسلد»

 هک .تسا یدوط كنج لئاس
 رثات داجیا هاوخ ان هاوخ نآ هدهاشم

 یرگیدسکرگا دینکیمن رکف «دنکیم
 نامه اب تخاسیم یملیف نینچ مه
 نامه ملیف و دشیم درب ور لابقتسا

 عوضوماجنیا رد ینعی !تشاد ادریثأت

 مس رپ مهاوخیم «تسا هدوب مهم كنج
 هوشمهچ نادرگ راکشقن تروصنیا رد

 نیمهزد هتکن :یکست وتسا روالسین اتسا

 ناهچاشامتهک دوب بلاج نم یایب .تسا
 ذادمب «كشخ» یدحات درس وخد یمسد

 نآذا یلامقتسا نینچلیف نتفای نایاپ
 رودوب نم فدهتقیقحردنیا .دن دوآ لمعب
 رگا تشادگرزب و ییوشت نيآ زا ًاعبط

 لیلدب معیرادقمدوشن یئاتسدوخرب لمح

 لباتمهحنصرد هیقب



 یکست و تسا رپ هبقب

 هک یتیمیمصد نمراک
 نیادد و اجتیا اما .تفرگیم قلعت نم

 دیدیدارملیفنیا هک امشذا دیابنم هسلج
 هنکمیامت یهاوخ دذع اننضو منک

 دشن هئادادوب نسمرظن رد هکر وطن 7 ملین

 هدشیهت «پوکس تروسبلیفنیا اریز
 نآتیفیک ذا یدادقم كچوک هدرپ رد

 .تسا هاش هتساک

 کاهفرح ملیفنیاناگشیپ رنه ابآ
 ؟دنتسه

 .هلبیدح ات :یکست وتسا روال اخسا

 قفا رگ وتامتیس هدکشنادافوجشناد نان

 میلیف ناتساد ءدابدد تسا: مزالو دیه

 شدب اهنذزاریپ هخوجرس هکم هد حیضوت

 ادتبا.دنادیمنیب اسحمدآ اد اهنآ و دی ایم

 «كبشالف» ثدوصب نارتخد تارطاخ

 ذا لبق ات ماذکر ه هک دوشیم ُهداد ناشن

 و دنا هتشاد یمادآیکدن زاککنج عورش

 هک هتشاد زین هچب درهوش اهن آ زا یکنی یتح
 .دن وشیم هتشک کنج لوازوررد

 نامدهدیبساجنب (» یدادربملیف

 ؟دیماجن ادوطب تدماچ «تسا ما رآ

 داک هاهتفه:یکست وتسا روالسنن اتسا

 و هامهس ژاتن ومداک هدیشک لوطیرادربملیف

 دلاسکی یسلک دوطب و هاه۶ رکید یاهراک

 .تفرگ تقدلیفنیا هیهت مین

 قامنیس هکدیآیم رظنپ ارهاظ حج
 نیادددادهقالعیلیخ انج هب یوروش

 نویلیم۲ «ندش هتشکنامه هطسا وب رما

 زدرما ناهج نمرظنب اما .دشابیم رفن

 رتشیب دیاب هکدرادیرگید یاهیداتفرک
 یگ دن ذرد هکیلئاسب تخادرپ اهنآ هب

 یگ دن ذزرطهب و هراهدوجدام هرمزور

 كيدزن رتشیب نوگان وگت اعامتجا ردام

 :تسا

 امش نهذرب كنج هلأسم طفف ایآ

 ؟تسا هتشاذگ ریثت
 یلک دوطب :یکست وتسا رو السبن اتسا

 هک ماهدرک هیهت یفلتخم یاهملیف نم,یبخ
 ددومدد یسدرپ .تسا لاحنامزاهب عجار

 ,دنتشهورب ود نآ ابهکی تالکشمو ناناوج

 نآهیسهت لودقم رضاخ لاحرد هک ی ملیف

 یداذعت اما ,تسین گنج درومرد متسح

 نوچمینک یم هیهت گنج ءاب ددزین ملیف
 «میاهدرک لمحتنآ بئاصم مامت ابا رهگنج

 هاوخانهاوخ ماهدوب گنج دد نوچ نم

 اد ملیف نياد ماهدش عقاد نآ وفات تحت

 انا نآدد شیپ ذا» نگب ماد ردک هتک

 .تساهدشهدزیدوس یذازگساپس یاههبنج

 ناب لش : اممه یارخوچ یروگیرک

 اد «یداژآ»ملیف هک فینیا .تسا هدوب

 ؛دوبذرگنش هگنجادد سا هدونن هیهت

 ذارفا یضخش تطاوع نمرظنب

 زین یارخوچو تسا یشوپ مشچ لب اقریغ
 یژول وئدیازا, رتالاب قشعهک داد ناشن
 نآ زابملیفدعبب نآذ اارچاماتسا یسایس
 رتمک نآ فطاوع و صخش هب یسور

 نیا یضعه یگدنز اف » گیج "۰ داد
 ِِ .تساهد رک عیاضاد نارتخد

 تشونس دوبن گنج هچن انچرگ

 کر غذا ریغب یاهجیتندیدرت نودب نانآ

 حیضوتهبمالتبلا .تشادشیپ ردمیجق وسردوز هبدوب هدومن ابا

 یدودعم یاهلیف امش نوچ "هک تنا

 نینچأتدعاق دیاهدید ادیوروشیامنیسزا

 .ةیدادیرظن

 هیسوراکینغ تایبدا نتشاداب 6
 داثآزا رتمکامش ثازاسلیف ارچ دزاد

 دنزاسیم ملیف ناشدوخ نادنمیون

 «وگاویژرتکد » باتک زا لاحبات الثم

 ؟تساهدشن هیهت یوروشرد یملیف

 دینادیم : یکست وتسا دوالسین اتسا

 یصوصخب رظن ام یکیژولوئدیا رظن زاهک
 سصحخش .هدیقع . میداد باتکن یاهب تبسن

 نیت دوهشم زا یکی كل رتساپ هک تسنیانم

 ادپاتک نیا نم .تساهدوب ایند نارعاش

 بلاج نادنچ نم سظنب یلو ماهدناوخ

 ددژونه باتک نیا ميوگبدیاب و دوبن مه
 ذا یکی .تسا هتفاین پاچهزاجا هیسور

 «كيئوسنادندام» مانب ام نانادرک راک

 ملیف .دزاسبملیف تدوصب ارنآتساوعیم

 .دشنهداد شیامن هیسودردوگ اویژ رتکد

 شیامن ادبل اجیاهملیفهکمیدادیپولک ام

 .دنشابیمیفن ۱۸۰۰ نآ ءاضعاو دنهدیم

 یکیژول و دیاصاخ كس نیا اب آ

 كنجب طقف امنیس دد هک تسا امش

 نینچزین یدرف تارظن ایو هذادرپیم

 ؟دداد لابندب یشیارگ

 دددینیبب : یکست وتسا دوالسین اتسا

 ؟اوقا زا یکیهک تسین یاهداون اخ یوروش

 .دشابهدشن هتشک گنج دد نآ ءاضعاای

 ام یارب تگدزب یلیخ یدژارت

 لام "۲۷۷۶ ۲۵ نا نم هگلدوب اهر

هاگچیه نان آیاهدزمانو نآرهوئد دوب
 

 یریپنسات نانیاو هعشگنزاب گنجزا

 دص هک دوب یاهدکهد .دندرکت جاودزا

 امت نا و دندرکیم یگدنذ نآ رد رفت

 گنج یاهههبج هب هک اور نیا دآرفا

 نینچمه,دنتشگ زاب لفن ۴طقف دندش ما زعا

مآ شن اد ۱ ۷مدن |ونیمسردهک یسالک رد
 ژو

 هس طقفو میتفد كگنخب ام همه هک میدوب

 گنج بیس نیمهب میتشگ اب امزا سن

 .دّزاد تیمها یلیخام یارب
 بوسحم قشعنمیا ربیزاسلیف راک

 کدوکیرگیویدوتشا دد رگا 3هدوغیم

 دادل وپ یلیخنونک | مدرکیمداک یا رخوچ

 هدع هدنک هيهت نوت 9 دو

 مس لک یزوم یسلیف و
 نینچمهودراد هیهت تسدرد اد «اتیلپآ»

 «ناتنیموک هد لثم یدنتنم یاهملیف

 هب عجاد اد مدرمرظن هکتسا هتخاس

 . دشرپیم دایگنیل اتسا
 ببسمیس3ر نا زاتسلیف رظنب ایآ

 ؟دشابیم ناملآ روشکتنج یعقاو

 یث اهملیف ددام:یکست وتسا رفالین ًأتسا

 ادناملآ تلم هک م يدادیعس ,ميزاسیم هک

 مداسادح یسعااقا

 اد یلاهن املآدّوخ یاهیلیف رد نم

 هکلب «تلم»كينا ودعب هن ةکمدیم ناشن

 دننک ی مت یئامندوخ «ثیردق» كي ناونعب

 7 «یدب» تمدخزدهک یتردق یلو

 هک ی ایتچ اقامت ةنک تفکت هجنیدب اد
 نلاسدد لینو لاویتنف یزازگرب ماکسح

 دندوب ام نانمشدزآالبق هکنیا اب دندوبآ

ِ ۰ 

هه هه
 

 یاشامن یارب اد امش امنیس هثداح و هدنخ نیطالس

 . دننکی م توعد دوخ یاهداکهاش

 ۱ امنیس رد طقف بشمآ

 لی وم نیس

 :یاه دمت یرتکرزب و
 اد

 هدوبقفاوم نمنظناب هنامیمض لاحتیا اب

ذصدددصاه|دندنک یم یذوسلد و
 تانیمطا 

 نوگر گد اد نانیا دناوعب نه هک مراذن

 امهدایدد نوچ, مهافت یاب یتح,دزاس

 .ددادن تقیقح هک دنسیون یمهعدای زیاهزیچ

 و دوب كندق زایسب اش ملیف 9
 لباقكنجیفن هب عجاد امش تاساسحا
 هکمينکی مدزرآ ام یلف تسا نیسحت

 ویصخش تاساسحا ةراب رد امش یزور

 یملیفدین (وتب مه ناتدوخ ینهذیایند

 .دیزاسب
 :مرکشتم :یکست وتسا روالسین اتسا

 ها تمک: کف دیدید هک دوطن امه ملیف نیا

 «یلکر ب» هاگشناد دد :دنکیم نشود ار

 هدادشیامن ملیفنیا ؛یتقو وکسسیسن | فن اسب

 :نادادف طذا تک | هک اجن آنایوجشت اد دش

 نمذالیفنیا ندید ذادسب دعتسه .«اوئام»
 بوچ امشنهذ ااب یوروش تلّوج» :میندییسرپ
 <, نوچودب |هتخ ان یمللیف ,نیتچ هک تسا هفرک

 ری یم قوقح لبود ۲۰۰ هنایهقم ی لثم .«تسا یداقتنا المک لیق

 نسم دا اد لاوفس نیا نانآ یتقو

 نبم هدابرد زبچ چیه هک مدیمهف دندرک

 یا سبهک دندوبدقتعم نانآ نیز هدنادیمن

 هدست سبح |رم.دیاب ملیف نیا نتخاس

 را تسا نکس هدادباوج

 داحت املیف هیاج نم هک دینادب رگا دیوش

 هک ماهتف گم لیفنیا یاس اذیودوشریهامج

 لالط افت كي هفاضاب لبور 24
 ۱ :«تساهدوب

 هشیپرنهره. 0
 !تسا هتفرگن زمتسد

 ی :یکست و تساروالسن اتسآ

 قوقح میدادن امنیسپد یدایز دمآ رد ام
 | تاومب ام هی

 ِ ۱ _یکتس
 ۱!یاهشیپ تهطسوعم دوطب .تساهبو

 و دنتسه ناوج یلیخو وجشن اد

 ردقچملیفنیا رد

 0 .فقوسقح لا زیم و

 الی هجرد

 رب انیس هدایت 7۴ هرا



 نارهت یناهج لاویتسف زا یئاهربخ
 نیموسدد ناربا دیدج یامنیس

 لا ویتسف هدود
 هدا ونشجنیموسیدا زگ ب نایرجرد

 صاصتخا زینیمهمشخب نا رهت ملیف ین اهج
 اب ات هدشهداد«ناریا دیدج یامنیس»هب
 نیک اه اهشعوکتسقومنیاذا هداتتسا
 نیماضمد اهكبسریگمشچ عودتد ناریا

 نادقتتمونآ رگ امتیشذا یریفک هورگ هب اهنآ

 ناهجشاسزا ملیف نادادیرخ نینچمهو
 دنبلپ ملیف ۲۴ نب هدالع:.دوش هدن اسانش

 یا رب زینهاتوک یاهملیف یدادعت یناتساد

 دهاوخباختن ادنلب ملیفرح زا لبق شیامن
 .دش

 هتفهدنچ دنلب یاهملیفیماسا)

 (.دشرشتنمامنیسهداتسدد لبق
 شی امن یا رب هکی تدممات وک یاهملیفزا

 ًامسدناریادیدج یامنیسیسدرب شخب دد
 یسیذ دارقب تسا-هدنتمآ "لمعب توعد

 ) تسا
 دیفس ههژیس[ ی اضیبا اوج ]یفس

 !دریگ یمدان هناراک رومرحار

 ابیدرم,شیدن اب زمیجملیفزا یئاهتسق یارب دش روبجم دومرجا
 مسابین اتسراجم الصا زابهتاراکكي واداتسا .دریگبداب هتا راک «یئالط هچن ابط

 زیسن «ازیئول»رومرجاررسمه هیل وا تانیرمت نیحرد .تسا «باکاژسوجال»

 .دوبشرسه یزاب رظان
 هب دوب روبجم روم رجاد, دود قرشرد ملیف نیا یرادربمایف زا لبق

 عیرس یلیخ دومرجار هکتسا نیا بلاج !یزابهتاراکهسردم :ددرگ رب هسردم

 .درسک دیجسمت وا بیجعتیادد و شوه زا شداتسا ٍو تفرگ های ار نف نیا

 داب اد هتاراک شخب نیرتلکشم سرد ۱۳ اب طقف رجار » : تفگ شداتسا

 یلیخواهن اتخبشوخ .مدادیم سرد۴ ۰ رگیدسکر هب دروم نیادد دیاب هکتفرگا
 ؛.دمآ مرفیوت د تفرگ دایادنفنیا كينکت دوز

 نادرگاشزایکی «نوسردنآن ایداب نیرمت نیح اد دومرجار «ریوصت

 .دهدیم ناش هسردم نیا

 ٩ دمآ دهاوخ شیپ

 هرخالاب . دیایبدیابن |رچوآمتح -
 مه یتین نسحاب یاهمدآ امنیس نیا رد

 لقاالمیوگبدیاب امشعالطایارب و میداد
 یود مدادالاح نوچ هدمآشیپنم یایب

 داک « یدادریک | » یاههمانشی امن زا یکی
 دد یرتشیب یاهربخ یدوزب هک منکیم

 تشاذگ مهاوخ ناتایتخا
 ارام كيربتالاحزا سپ بوخ ۰

 ِ . ریذپ
 هم وتممس

 «لاغشز و ر»تیققوم

 «لانشذور» ملیف تیقفوم لابندب

 ءاداناک « اکیرمآ رد «نمنیزهرف» رثا
 عالثطا كنيا ۰ نیتئاژدآ و ناعسلکنا
 تیقفوماب زین دئوسدد ملیفنیاهکم یاهتفای
 تخس ید وسنیدقتنموهدشورب ودیف رگش
 . دناهتفرگ لیوحت ارنآ

 زا لیف سیا دین ادیمهک ی دولت امه
 ادوهمجسیئ دلگ ودلا ین لیدصقءوسیا رجام
 «سک افدداودا» و هدشیابتقا هسنا رفدیقف

 نیادد«لافش» مساب دودزملت اقكي شقن هب
 .یتاینک وهم ییفریا هه شل
 كيددرفملیف یکیدرگیزابتسا لاسدوین وپ

 . دشابیمتیاسدوف

 امنیس:هواتس - ۶۳ هدامش ِقِ .هحفصات

 یاتقآ ,مهافت عوس (تلاثدیهش با رهس)

 دنان (یل اقفهدیشرف )یرتسک اخرهشدالویه

 -نبسهطقن كي (یمتسد ایک سابع) هچوک
 یضت رم)درک لمع هکنآ و تفابلایخ هکنآ
 سبک ایلع) هک منآنمسنا دابلگ (زیمم

 نیمذ (یددان) لالسقتسا ( یقداص
 یئاهد(كلکن یدزنیدلادون )شوباب یژاب

 [قیاقش_هتسکشنوتس(یئاوقت صاث) نجداب

 .مماجدجسم متید(یتفشگنشوه) نازوس
 ادوصعلاجاح(بایطرهچونم) نایدا
 - هلأسم (یتانیس درسخ) وهایه داوید
 ءاگتمادن (دوپیدمارهب )رج اهمناگ دن رپ

 ناجرم؛جوم -شتآ تي (لدریش نارماک)

 تشاهایس هناخ [ناعتلک ميهآ ربا) ازاخب

 (شویدادریژه) سدقمدوگ (دازخیفغورف)
 ددادشین ( داجاق یقوداف ) یدجعولط

 نماضای - ناگیلپلثمپ( دون ارهچونم)
 و اهملیفنیا (یوایمیک زیدرپ) وهآ
 یتدوصدد یناتساددنلب ملیف۲۴ نینچمه

 «نانیا دیدج یامنیش یسدرپ» شخب رد

 شیامنسب موس هداونشج یدازگر بیط
 نایاهن ابذزآیکیب الواهک دنی ًایمدد
 ک این اف :دشاب هدشییون نیذ هسنارفای
 لاسداهرا وتشج رتفدهب رهمتشهات اهملیف
 نآ تکاب ملیفءهدننک هیهت اغلاث ةدشاب هدنش

 . دشابقفاوم هداوشجرد

 داونشج ودزا یکی نآ رهن لاو یتسف

 ناهج كلدزب

 هداونشج ناگدننک دازگرب .فده

 لا ویتسف نیا هک تسین نیا نارهت ملیف
 یاههدا ونشجتسی هد زا یکی فیددردیزیچ
 رد هک دشاب یدودحم شیب امک و فلتخم

 تسانیافده هکلب هدوشیمدا ذگ رب اجهمه

 هداونشج دود زا یکی ۱۹۷۸ لاس اتهک

 هک نآ نودب دشاب ناهج یئامنیس كرزب

 اهلومرفد اههقیلسد تفرشیپ هاد ًادابجا
 دیلقت اد یرگید .هداونشج یاهیتمطخو

 هداونشجنامژند رک ینالوطدرومرد هی امن
 هدزاودب هداونشج یرازگ ربتدم لاسما
 لاسهسیطهک تسا رظن د>و تسا هدیسدزور
 زورهدزن اپهبنامزنیا هدنیآ

 یمومعتاد 0
 -هیهت نویسا ددف یاه)اویتسف نویسیمک

 ۰ تسا هدشینیب شیپ «فپ ایف» ناگدننک

 تاروسلاسهاهک یمهم مادقا
 هدنهد شیامن یاهامنیس مامتهک تسانیا

 شیبامک هقطنمك رد هداونشج یاهملیف

 ناب ایخعطاقت زاینهب دن ریگ دآرق دودحم

 ذارتالابیمکاست یولهپد دیشمجتخت

 هب هک یولهپ نابایخ دد داولوب نادیم
 هبب يئامنيسزانتفد ناکما پیت رتنیا
 زا ندربدوس یارب رکید یامتیس

 هدش رتشیب هداونشج یداج یاههمانرب

 ینافتخاببهداوتج یتافدزوطنیمه هاب
 یک در زد دیش تفت نابایخاذد
 . تساهدش لقتنم هداونشجیاهامنیس

 ... رازابو یلخاد رازاب هیقب

 نیاهجوچیهب اما , دداد تخانش یرسکی
 هابتشا «لومرف» نتفایاب دیابن ,تخانش
 -سضاج لاح رد امنیس تداجت . دوش

 یهذادنا.زا شیب دایدزا اب صوصخب

 لومرف رهشنیزک ,یعمج طابتدا لیاسو
 [.دنکیمموکحما دیاهشیلک وداددا رقو

 یتسیاب هژورما «یناریا ناذاسلیف

 هب دایسب ظن تقدو مامت یدایشوه اب

 شیپنآ رد هکدن ذادرپب ین اهملیق دیلوت
 «یناریا»وناریا یاپ یاجءزیچره زا

 نیرتگد زسب ذا یکی دیاشو دیایب مشچب

 تاسها نایبا یاهبلخ ساقه واوم
 مولعمد صخشم تیوهو همانسانش نتشادت
 گنهرف كد یجداخ درف كي .دشاب

 یهجدددد .«یجداخ داذابكيو یجراخ
 هتخانشد ناهنپ یاهعلاصا هب مشچ لا

 اد «ام» دهاوخیم فا .درادام یهدشن

 هکبیاهن «دنیببد دسانش میتسه هکنانچ
 رد «امسابل»رد !دءدوخ»دنک ساسحا
 !دداد ودشیپ

 ینغ دایسب کگنهریف اب ءام ذوشک
 فلتخم یاههدازه یطدد ؛یرتهد یبدا

 الاح نانمتردو هدوب نیش رد اهداب
 و نه نیرت شوم و نیرتیوق هک «امنیس»
 دیابیم ,دیآیم باسحب یئاسانش هلیسو
 ندن اسانشدبدآ و گانه رف نیممهتمهدخ رد

 تالوحت و تایقرت رتهب و رتشیب هچره
 .دشابناین اهجب ام یزورما

 دیابیناریا یهدننک هیهتو نگ امنیس
 ینهاک | نک یهاازآ یتیبآ له ناب
 یهدننک شخپ دهدننک دداد هک دشاب هتشاد

 اب اسکی لابقدد نگه , یجداخ
 و ادا یریداقم, :یعیبطریغ و یکبآزب

 ینی) تشوگ داورخكيد كلکشد لوصا
 دهاوخن دود اد دوخ لوپ (!شکس :هک

 یاب یرگاشامت ید هک اریذ تخید
 :تفای دهاوخن كلرحتم داون نیا

 دیلوت یارب تخانش نیرتک دزب
 «دازاب» تخانش , ملیف یناریا یهدننک
 یاب تاناکما نددوآ مهارف یتحد تسا
 دبج دد«نینا یناریا نترب نانگامتیس

 .تسینهدن ذاسومهم یهاگ ]و تخانش نیا

 هک تسا یهاگ آ نیمه تدوصدد نینچمه

 لهابسعكی ناونب دوخ « هدننک هیهت
 «دی امن یمخدیزاسملیفسا رد مهمیهدن زاس

 «هدننک هیهت ؛ ضاح لاحرد هکنآ لاح

 یاربد دداد لوپ هکتسا یرصنع ًافرص

 دو نیمه « دزادرپیم لوپ ملیف یهیهت
 یئ اهدوشک ردهدننک هیهت هکیت دوصرد .سب

 و ناشخرد یاهتفشیپ ناشیامنیب هک
 و دابتعا هکتسا یدرف .هتشاد یلاع

 تهجب - اد دوخ ملیف یدام یهدزاب

 تسدرد هک «یزیچ»ذا یهاگآو یثاسانش

 .دنکیم نیمضت-دداد دیلوت

 ینارپاناگد ننک هیهت هکنیذود دیماپ

 ابو دسانقب یتشیب هچره اد «داژاید

 د اهتقایل یاههنیمزرد یئاهملیف هیهت

 تلم گدز ب یاهتفشیپ د اهدادمتسا

 باوج نآ یهقح یاهزاین هب ناریا

 .دنیوگ



 یشبامن یسانشاتک
هک یلاهدمانملیف واهدمانشی امن ناشن ومان

 تساهدش رشتنمنآ ربا ردنونک ات 

 امنیسهداتیب یصاصتخا

 ینافمرادمحا تمهبهک تسا یاهزات باتک «یشیامن یسانشباتع»

 هیهت شالت و تقو یزاردتدءقفرصاب یناسارخ ناوج ققحمو هدنسب ون

 «امنیسهراتسر رایتخا رد لقتسمیب اتک تروصب" پاچ زا شیپ و هدش

 دیشیامن یاهباتک یماسا لماکتسیل یواح باتک نیا.تساهدش هتشاذگ

 ددو همجرت یسراف نابزهب نونکاتهک تسا یث اههمانملیفواههمانشر امن

 .تساهدش رشتنم نا ربا

 ۱۳۲۷ لاسددباتک نیا هدرکلیصحت دنا وجفل وم؛ین افرا دمحا»

 قفومدهشم تایبدا هدکشن ادزا ۱۳۵۱لاسردو هدش ذلوتم «سودرفر رد

 .تسا هدیدرگخ ی رات هنشررد سناسیل ذخاهب

 درادیداکمه تاعوبطماپ و دیوگی مرعش«كاوژپ» صلخت اب یو

شون «خی دات زادن (مشچ زا تف ریج» مان اب یباتکیو
 تسا هدرکپاچوهت

 رهشو«خی راتهاگ رذگ ردناتسهق» یاهب اتک پاچ مرگرس رضاحلاح ردو

 . دشابیم ؛تداهشرهش و دیهش

 ردهتفه نیازا ابفلافورحبیت رتاب «یشی امن یسانشب اتک »لماک نتم

 .دریگ را رقناگ دنن | وخهدافتسا دنوممب را ودیما هک دوشیمپاچ امنیسهداتس

 نادیداجرا[

 دوپفدمحا نیسح زا
 .هگنهرف هن اخیاچ -زیربت_هحفص ۲

 ۱۳۲۶ -یمقد

 هاشذدان داگداب نیرخآ

۱۳۰۵ 

 تسا مدآ مدآ
 تشربتلوتررب : زا

 دیّوم نیما :همجرت
 ۱۳۵ ۲تذد-نا رهت -یعقد هحفص ۴

 تسا مدآمدآ
 تشربتلوترب : زا

 ینارکنل فیرش :همجرت
 -یمذدا وخ-نآ رهت-یمقد- هحفص ۷

۱۳۵۲ 
 ینیشام یاهمدآ

 كپاچ لداک ءزا

 ین افنا نماک و نایدیمح .دیعس :همچرت
 مایپ- نآرهت - یعقد هحفص ۳۱

 (خیدات .نودب)
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 رک ایمیک یوزدآ ابآ ۵
 مظعاوترپ مساقلاوبا .زا كوان .زا

 ۱۳۲۴ -نآ رهت-یرب زوهحفص۲۴ ۱۳۲۷-نا رهت_هحفص ۷

 زادناریت شدآ 9 نازدرفاش"آ

 ایدوپنالسدا ءزا شیرفک اه: زا

 ۱۳۳۸- نآنهت-یعق دهحفص 1 ینالصا عج :همجرت

 ۱۳۴۶-هناوج نآ رهت -هحفص ۵ 1۳۵۲ نا رهت-یمقد هحفص ۶

 یناغمدادمحا :زا نیدودن وشهوژپ

 دوشبمكنس اهیهاماک اجنآ

 طنار مکحو رس ,زا

 نایریتمس دیمخ :هبجرت
 زود تا داشتنا - نا رهت تهحفص۱۵۳ :

۱۳۴۷ 
 هکنآ و یدآ تفعهکنآ

 هن تفگ

 تشزب تلوت ربا
 یمیحدیفطصم ,همجرت

 -دنمرف-نا رهت تیعقدد_هحفص# ۰

۱۳۴۸ 
 ۱۳۵۰-ذد نا رهت -مود پاچ

 دناهدن ز اهن[

 دداکوف لوتا ءژا
 شون ایکدومحم :همجرت

 ۱۳۵ ۰ -لین-نا نهت-یعقد_هحفص ۳۹

 ساط ناخهزاوآ

 وکسنوی نژدا,زا
 یفایغ یقتدمحم :همجرت

 ۱۳۵۲-ایپ بار وت-یمقد -هحفص۸ ۰

 بدو رغیاهتن ا ددنآ وخهزاوآ

 ایدآ دواد ,زا

 ۱۳۴۹-شیامن هاگ راک هحفص۴

 هالک یپ یآ ؛هالک ابی

 یدعاس نیسحمالغ ؛زا

 ۱۳۴۶-لیننآ رهت -یعقد_هحفص۳
 وباک ادابدآ 9

 یلیهتتشسونمسان :رثا

 زسیدرپ» دوپاباب فسوی :همجرت

 یلارضخ
 ذور-_نارهت -یمقد - هحفص ۷

۱۳۴۷ 

 مظاک دیس
 ددجداتسا دومحم زا

 بكي اب -نارهت - هحفض۵۱ 4-۸

۱۳۵۱ 
 ۱۳۵ ۲-+اگ- نا رهت-هحفص۲

 اهنامسآ
 یکسوکتفلو رک نوفل نوا
 قداص دمخا :همجرت

 تحلصمهمان - نا رهت-هحفص۷

 شرشزا دوطنچاب هدمآ
 می وش صالخ

 وکسنوینژدا . زا

 یرب اصیرپ : هبجرن
 ۰ امت - هفص

 ۱۳۵۲ - نویزیولت یئارجا
 یتس._رکانآ 1

 لینوانیجوب ۰ زا
 یلعدمحمو هدازیقنردفص ؛ همجرت

 نای رفص
 ۱۳۱۱۲ دیمارشند نا رهن هحفص) ۶

 اتبهان
 نطصم

 ۱۳۴ ۹٩ لین -ا رهت--یعقر_هحفص ۵

 ۱۳۵۲ لین نا رهت - هودپاب

 ارثاب وئلک وین وتنآ
 نیپسکش مایلیوزا

 یداگدازاپنیدل ءالع :همجرت

 وهمج ست هاگنب نا رهت -هحفص ۷

 ۱۳۴ ۴ باتک

 زا 1

 یون آناژ « زا

 یثامذیسدقا : همجرت

 رببدرس یاهفرح
 » تسا یوروشیامنیس هراب رد

 كب ریخا هرامش ردنینچمه
 هیلک زا میداد لماک شرازگ
 نادنهرنه یئامنبس یاهتیل اعف

 نا ریایزاسلیف یاهویدوتسا رد

 یامنیس هدن ورپ ناونع تحتهک

 و هدیدرگ میظنت و هیهت ناریا

 دارق امش هجوت هدوم كشیب
 ۰ تفرگ دهاوخ

 اهشالت نیاهمهلب اقمرد ۲7

 لثم هک تسنیاام شهاوخ اهنت
 ادناتدوخ :و تا رظن هشیمه

 یا رب هلجم فلتخم بل اطمهراب رد

 زایضه ان ایحارگاو دیسیولب ام

 لیلدرکذ اب دپ دنسپ یمن آر بلاطم
 میمصت اهن آ نرومردات دینکانونع

 . دوشتف رگیاهزات

 یاهفدهب ندیسد دیما اب
 یاهتساوخهب ندیسدو رتلر زب

 داظتنا رد «زیزع ناتسدد امش

 امش یاهرظن راهظا و اههمان

 امنیسهداتس - ۶۳ هدامش > ۴۱ هحفص

۱ 



 وه

 ۸۸۱۲۶۲۲ ۰. تاماه

 مهوت هدیئاز ای روصت زا رودپ

 یدوگب رگ : نادرگ داک وتسب هانس

 نامد زا وب دانس میظنت - فستنیزوسک
 نادرگ رب-رییسکشمایلپ وهتش وت «تلماه»

 كان رتساب سب.دوب : طس وت یسودناب ز هب

 -چب.ووک اتس وشی رتیمب ۵: زا نتم کای زوم
 -یکسفون وتک ومسایتنک ونبا: تک رش اب
 - ینیتسادازلا - اباکسنیت دو اب زاتسانآ
 سک و وس : لوصحم -فن ادا زاملبئاخیم
 .هقبقد ۱۳۲۳نامز + یودوش - ملیفتدوب

 نیپنکع نوک شاخ آ رد نا وعیمت یا
 هک یاهجیتن هب - اهنآ ذا یدودعم دادعت زا رظنف رص
 داثآهچرگا.تفایتسد.دشابن یتسین هانفنآ ماجنارس
 «یزین درجات »اید «شک سنذندرک ماد»دنن امیکیمک
 ریپسکشمایلیو هاگچیهلاحنیا اب هدشهتشون ح رفمود اش
 هسکتشسدمع داف ].تسین ارگ یشم یرعاشای 3 هدنسیوپ

 ای نامدنتشون ریپسکشیث وگ ,ددادیرت اقتیاهرهچآمومع

 و هنحص یارب هرخالاب یلیخت هجد یقیقحهچ یاهصق
 یاهناتسادیمامت .تسا هدومنتخادرپ نسدد یارجا

 زالاحنیا اب تسا یمارگویب تدوصبیدادمنهچ رگ آوا
 تشذگ س»لثماههصقیخیب نتشون یا رب كسات ولپ داثآ

 تساهدیبدوس«دازس سویلوژ»و «ارتاپوئلک و ینوتنآ
 یماهلا ایوهژوسدها ودنب هچرگ اینشادرب نینچ ًاتدعاقو
 هتشاد یپسکش هدیارب هک یریثأتزازاب دشابوا یارب

 مينيبیمهک تسالیلد نیمهب .دوب لف اغدیابن و ناوتیمن
 و هتفرگ دوخب كيژا رتهگندو هرهچ ًاموءعدا داثآ
 داشآیاشامت هب هک یاهدننیب اید وابتک هدنناوخ
 داظعن | رددن | وتیمن دنیشنیموا یریوصت هدشنا درگ رب

 . دشاب یدنسپهماعو شوخ نایاپ
 رگ اریپسکش مایلیو یاههمانشیامن یاههرهچ

 یکیدکیاب تیصعتع مون یتحوناکنزنآمز
 ندوب تشذددهمه لاحتیا اب دنیامنیمرب افم» تدافتم
 هعجافنآ زدابهن ومن .دنداد لا رتشا هجویگدن زریوصت
 وئدیک هتن وم»نادن اخود یارب(تیل وژووعمور»یدوب ان

 «دانسسویل وژ» كائدرد گر مایو دشابیم «تلویپاکد

 كيژارت ماجفو «سوت ورب»شاهدناوخ دن ژرف تسدب
 شوغآ دد «ریلهاش» هدولآ درد کر مایو «تلماه»

 كرام» و «ارتاپ وقلک» داحتنا نینچمهو شرتخد

 زیکنا میناب هب مادک هک رکیدیاهسقو#ینوتنآ
 . دوشیم یهتنم

 امنیس هداتس - ۶۳ هدامش - ۴۲ هحفص []

 اهتیصخشنیا مامت زا رگیدیاهرهچ «تلماه»

 لاحنیعددو دنکیم «لمأت» هدوهیب هک یدرف.تسا

 هک اد هچنآ ایآ هک هتفرگارفاد یو دوجو مامت دیدرت

 اد هچنآ اهبت ایتساقحمنآ یارجارد دهد ماجت ادی اب

 اهداتشک نیا مامت هزیکنا هداذ شرورپ لیختددهک

 ؟ ددرگیم
 عدد تروصب ادردپ موهومریوصت «تلماح»

 یتگیه نامه هرهچ نامه تسرد . دنیبیم یدوشحلس
 هشیدن اردردپ ندرپس كاخب ابوهزانج عیشت ماگشهب هک

 هشيمه ددپ «تلهاه» یارب .تسا هدرک طبض شیوخ

 هاگچیهو تسا یقاب هدومن نتبهدز نارمکح نامه
 مغیت دوصب وا ی ادهتکن نیادوخب دناوتیمن

 لتقب دوبن + یناولهپ هتسیاش هک نیگنا

 هکا رپ یدپفد ينیبیم هک تم له نیمهب, ۰ تسرب
 رهاظیورب « ماقتنا نتف رگ هب*تلماع» ندرک داداو
 نیمضزا لیامش ایحفد نیاهک یشاب دقتعمنگ | .دوشیم

 تلماه عقاد رد و هدرک دوهظ تلماع ءاگآدوخان

 هک هچنآ دتسا هدوجن رهاظ اروا شیوخهشیدن | هلیسوب

 دوخب یکتخاس دنیا طسوت تساوخیم هن اهاگآ ان

 میدن اید ناذابرس هنوکچ تدوصنآ دد .دومن نیقلت

 ندید نیا ایآ؛دندوب هدیداد حود نآ زین «تلمام»

 هدید گنج

 تلماه بناج زا «یتاپ هلت» تدوصب دناوتیم یمهوت

 ؟ دیامت ذورب

 ددادیمتسود اد «ایلفا» هکنیااب «تلماه»

 ادوااریز:تسارفنتم «سوین ولپ» وارذپ زا لاحنیعدد
 الاح و دوبداردپ حادمیذود هک دن ادیم یتفصنوملقوب

 یدرم.تساهدشوا بصافیومع «سویدالک » رکشیاتس
 نادرگیود یلمعجیهماجنا زاماقمهب ندیسدیا ربهک

 نیدزت 9یداک ایدها دزا طقفهک لیحمتی اغب یدرف .تسین

 نتشک زادنب «تلماه» .تساهدومتاقمتسک دوخنعا رب

 ماکنه هچ ۰ دی ایم قثاف دوخمیظع دیدرتیبسوینولی
 دد |رردپ یاسآ ددنت یادص مه زاب ناتسلگن |هب نتفر

 .۰. دها وخیمدا زا هک دنکیم ساسحادوخ دوجورسارس

 ۰  نکنمشوماف »
 یارب وددپبن اجزا أرهاظیرما نینچدنچره

 نیا هنکدوب لفاغ ناوتیمنیلد تساددپ نوخماقتن |

 نشناجدناوتب «تلماهدهک تسایا «هن اهب» طقفعوضوم

 هطسا وب سویدالک دوجووایارباریذ .دنکدوب ان ادردپ

 یارب ددپكي «رهچددوا یتیشناجوردپ ماقمبحاصت

 . دشاب لمحت لباق دناوتیمنتلماه

 اریذ دوشیمزاغآ داکمسوینولپ لتق بهمجاف
 هزیگناهب اد ددپ دوجو ناصقندناوتیمن «ایلفادهک

 < ۲66۲ (مدصو6 » رتکلاهدقع ندوب اداد

 نینچی وگ یلد . دهنیمماگ نونچیدا ژهب ودنکلمحت
 هاگماآ دانک ی لوتسین مهمسآ یهاظ_تاماهیا یبین ادقف

 نسیا یارب داهچنآ » هک دیوگیم سیتشالهب «ایلفا»
 .«دیامتیمرا رکتا رن ]نادنچ دصیو,دهدماجن |نا زیزع

 اد شیوخیغ«ایلفا» ندرماب «تلماج»دنچره

 ودراد هک یرتالاوفده یا ربلاخنیا اب .دنیبیمنوزفا
 ؛تساهدادشیوخددپ یلیخت حبشهب هک ی ل وقهطسا وب افص

 اس1

0 
 وووو و و

 نابرگ دز نسحم : زا

 تسلط

 كلچوک یاهثداح زج اهیتحا دان واهثگ رمنیا مامت ی وک
 سمتئال. دشابهتشاددن | وتیمنیرگید ددومشزدایبو

 یواسوتحن یل ودی امنیمیت اتمهیبنزریشمشوعاجشهچر گ
 وا تاین هب نتفایتسد یاربیاهلیسد وچمهسویدالک
 . دوشم عقاو

 «ربج»یود اف رصریپسکش یدژارتنیا دنچره
 هبنانچن آ یبهذمهاگ و یفسلف ربج نیایلو دراددیک أت
 هدنکفا هجنپ «تلماه» یاهرتکاداک كيكم تشونرس

 ناکما لباق ریغ ًاقیقحت هکلب ًابیرفتهننآ زا دا رفهک

 هداوناخود ءاضعا ندشهتشک اب . دنکیم هولج

 رصقم یلک دوطب و دیآدوجوب یدژا رتنچ .دیابارچ
 ؟ تسیک یعقاو

 ۰ شیوخشتت ذا رب او عیاقدمامت هک «تلماح»

 ؛ ددوآآایم دوجوپشیوح لیخت دداد سویدالک هب تبسن
 بحاصتیا ربمهوتردقیا رب مههک «سویدالک »

 تلماهنامگ هب مهن [-ادشیوخ ردا ربدوخهتشکمگ قشع
 لعقب + دشابیم تبسم نآ رد ینظ یاههیام هعبلاهک
 ؟ دناسریم

 یاهریوزت و اهیداکجنک ابهک «سوین ولپ»اید

 ؟ دن زیم نماد ادفالتخا نیاشیپذآ شیب شیوخ
 دوخ یدوب اهتیصخشنیاذآ مادکچیهاما

 تلماههک هی ًایمرظنب هچرگ |ودنتسینیداک ماجناهب دداق
 نیاذا مادک هدوجولاحتنا اب تسا ارجام مامتدوحم
 مادکنچیهیل وگ .تسا لصتمدهتسویپ رکیدکیب اهتیصخش

 نادیایگدن ذ . دن دادنتایج یئاناوتیرگید دوجدیب
 هرهچ ًاملتنم دوشیعطو ره رگیدکیب ها وخانها و هک
 هصق لوط دد هک دزاسیم نایامننانچاد كيرهیمقا و
 . ميئامنیم هدهاشم نیوصت تدوصب ای ميناوخيم

 قبط ًاضرسف د درکیمن دیدرت «تلماه»رگا
 تدوضن آ ددتف رکیمماقتن |«سویدالک » زا حبشهتسا وخ
 ددپ یاجب و هدرک جاودزا ایلفااب تسناوتیمالامتحا
 ۱ دن رایکت لاک شتاب

 حبش نیاالوصا هک دوبنعمطم ًاعقاتلماهایآ
 دودب اقا وهدینش هک هچنآ و هدیدشیوخ یداممشچبار
 ؟۱ تساهدوب حورنآ یعقاویادص وروصت زا

 یسفن هچ سوینولپ مس قارتسا نایم نیادد
 وا ایآ ؛ دشاب  هتشاد .دناوتیمرب دد یو یارب
 ماکحتسایا رب هک دنیبیملزل تم نانچن آ اد دوخماقم

 و دی وجیمكسمت یا هلیسورهب نآ هب ندیشخب
 رگ ا-«فستنیذوک یدوکی رگ » تلماه ندیداب

 یرتدیدجتاکننآ زا نا وتیمسشابن اب نیلوا یار بهچ

 .درک لا ددا شیوخ هلیخم زد , تساهدوب ینتف ای تسدهک
 یاضفردهب «جیووک اتسوشیرتمید» زا ملیف نتمگنهآ

 دی ادنیمیدایسیرایددادرظن ددفستنی ژوک هک ناتساد

 وب روس هکلب نابینا دز رق مزعشاا تسک 5ار هنحصاما

 . دنشابیمگیدکب لمکم مادکن هتلماه ددیقیسوم
 تسایتدید «تلماه» زونهنایل استشذگ ادب

 یقاب میظع سبینیدد هدعنیبیایب ملیفمامتا ادیب
 ...«فستبی زوک ی دوکی رک » نادقف ربدن امیم






